
 

 

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 
KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 

1026 Budapest, Riadó u. 5. 
1525 Pf.: 166. 

Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 

Ikt.sz.: D.22/16/2015. 
 
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a 
Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T –ot. 
 
A Döntőbizottság a Hungária Med-M Kft. (1132 Budapest, Csanády u. 6/b., 
képviseli: Dr. Tasnádi Gábor ügyvéd, 1112 Budapest, Kánai u. 5., a 
továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelme alapján a Budapesti 
Távhőszolgáltató Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., képviseli: Dr. Némethi 
Péter ügyvéd, 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. II./9., a továbbiakban: 
ajánlatkérő) „Foglalkozás – egészségügyi – munkahigiénés szolgáltatás és 
menedzserszűrés ellátása a FŐTÁV Zrt. munkavállalói részére” tárgyú 
közbeszerzési eljárásával összefüggésben indult jogorvoslati eljárásban a 
kérelmező jogorvoslati kérelmének helyt ad, és megállapítja, hogy az 
ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 74. § (1) bekezdése e) pontjára tekintettel a Kbt. 63. § (3) 
bekezdését, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 67. § (1) 
bekezdését, ezért a Döntőbizottság az ajánlatkérő 2014. december 30-án hozott 
közbenső döntését, valamint az azt követően hozott valamennyi döntését 
megsemmisíti.  
 
A Döntőbizottság az ajánlatkérőt 200.000.-Ft, azaz kétszázezer forint 
pénzbírság megfizetésére kötelezi.  
 
A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőt, hogy a bírságot a határozat 
kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közbeszerzési Hatóság Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10032000-01720361-00000000 számú előirányzat-
felhasználási keretszámlájára fizesse be. 
 
Kötelezi a Döntőbizottság az ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől 
számított 8 napon belül fizessen meg a kérelmező részére 200.000.-Ft, azaz 
kétszázezer forint, igazgatási szolgáltatási díjat és 100.000.- Ft + ÁFA, azaz 
százezer forint plusz általános forgalmi adó összegű ügyvédi munkadíjat. 
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A Döntőbizottság felhívja a Közbeszerzési Hatóság Titkárságát, hogy 200.000.-
Ft, azaz kétszázezer forintot térítsen vissza a kérelmező részére az érdemi 
határozat megküldését követő 8 napon belül. 
 
A jogorvoslati eljárás során a fentieket meghaladóan felmerült költségeiket a 
felek maguk viselik. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A 
határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított tizenöt napon 
belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes 
közigazgatási és munkaügyi bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes 
bírósághoz címezve, kizárólag a Döntőbizottsághoz lehet benyújtani. Tárgyalás 
tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a 
határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

 
I N D O K O L Á S 

 
A Döntőbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, a 
kezdeményező és kérelmező kérelme, az ajánlatkérő és az egyéb érdekelt 
észrevételei alapján az alábbi tényállást állapította meg. 
 
Az ajánlatkérő a rendelkező részben meghatározott közbeszerzési eljárás 
tárgyában a Kbt. harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást megindító 
ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési Értesítő 2014/30. számában 23042/2014. 
iktatószámon 2014. november 7. napján jelent meg. A felhívás feladásának 
időpontja 2014. november 5. napja volt. 
 
A felhívás II.1.5) pontja szerint a szerződés tárgya:  
„A FŐTÁV Zrt. munkavállalói részére foglalkozás - egészségügyi-, 
munkahigiénés szolgáltatás és menedzserszűrés ellátásának biztosítására 
irányuló megbízási szerződés a dokumentációban meghatározott szakmai 
követelményeknek megfelelően.” 
 
Az ajánlatkérő a felhívás III.3.1) pontja alatt ismertette a szolgáltatás teljesítése 
során betartandó vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket: 
- egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 
- munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. § 
- foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995.(VII. 14.) Korm rendelet, 
- munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 
és véleményezéséről szóló 33/1998.(VI. 24.) NM rendelet, 
- egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, 
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- egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, 
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995 (VII. 25.) NM 
rendelet” 
 
A felhívás IV.2.1) pontja szerint a bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás. 
 
Az ajánlatkérő közölte, hogy a bírálati szakaszban elektronikus árlejtést fog 
alkalmazni. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2014. december 1. napján határozta 
meg. 
 

Az ajánlatkérő a felhívás V.4.) Egyéb információk 25. pontja alatt – többek 
között – az alábbiakat ismertette: 
„1. A szakmai mellékletben előírt munkahigiénés szolgáltatás ellátásának éves 
díja a 60/2003. ESZCSM rendeletbe foglaltakra figyelemmel nem kitöltendő 
nem kitöltendő   
5. heti 2*1 órában nyújtott általános orvosi szolgáltatás éves díja nem kitöltendő 
nem kitöltendő  
6. Elsősegélynyújtás oktatás évi díja nem kitöltendő nem kitöltendő.” 
 
Az ajánlatkérő dokumentációt készített, mely alapvető információkat, 
iratmintákat, szerződéstervezetet tartalmazott. 
 
A dokumentáció 20. oldalán felolvasólapot mellékelt, melyben az „éves 
szolgáltatási díj nettó” összegét kellett az ajánlattevőknek megadniuk, mely 
összeg az ajánlati ártáblázat ajánlati ár mindösszesen sorában található értékkel 
azonos. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlattevők ajánlati áraik részletezéséhez egy excel táblázatot 
is rendelkezésre bocsátott, melyben az alábbi adatokat kellet kitölteni: 

  

1fő nettó 
díja 

(HUF) 

Vizsgálandó 
személyek 
száma/év 

(tájékoztató 
adat) 

nettó ár 
összesen 
(HUF) 

ÁFA 
% 

bruttó ár 
összesen 
(HUF) 

1. A szakmai mellékletben előírt 
munkahigiénés szolgáltatás ellátásának 
éves díja a 60/2003. ESZCSM rendeletbe 
foglaltakra figyelemmel 

nem 
kitöltendő 

nem 
kitöltendő 

0   0 
2. foglalkozás-egészségügyi ellátás díja  
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foglalkozás-egészségügyi ellátás díja „B 
kategória esetén”   

100 
0   0 

foglalkozás-egészségügyi ellátás díja „C 
kategória esetén”   

500 
0   0 

Soron kívüli vizsgálat    70 0   0 
Záró vizsgálat    50 0   0 
Pszichoszociális vizsgálat    75 0   0 
Mellkasröntgen    29 0   0 

3. Választható Opcionálisan elvégzendő foglalkozás-egészségügyi ellátáshoz tartozó vizsgálatok 
Hallás szűrővizsgálat (szűrőaudiometria)    1 0   0 

40 év felett, ill. expozíció esetén EKG 
vizsgálat (12 elvezetéses)    

1 
0   0 

perifériás reflexek vizsgálata 
reflexkalapáccsal    

1 
0   0 

vizelet vizsgálat    1 0   0 

Romberg vizsgálat (halló, egyensúlyozó 
rendszer vizsgálata)    

1 
0   0 

Laboratómiumi vizsgálatok    1 0   0 
BEM vizsgálatok    1 0   0 
Légzés funkció vizsgálat    1 0   0 
munkakörhöz kötött védőoltások beadása    1 0   0 
mellkasröntgen    1 0   0 

4/a. Menedzserszűrés alapvizsgálat díja 

nők esetén (7 fő)   6 0   0 
férfiak esetén (19 fő)   19 0   0 
nemiségre tekintet nélkül (5 fő)   3 0   0 

4/b. opcionálisan tételként rögzített, választható vizsgálatok díjai nő esetén 

nőgyógyászati vizsgálat (Méhnyak-
rákszűrés cytológiával (rákszűrés) és 40 év 
alatt emlő ultrahang, 40 év felett 
mammográfiai vizsgálatot kérünk)   

6 

0   0 
bőrgyógyászati vizsgálat   6 0   0 
csontsűrűség vizsgálat   6 0   0 
fül-orr-gégészet   6 0   0 

mellkas röntgen   6 0   0 
4/c. opcionálisan tételként rögzített, választható vizsgálatok díjai férfi esetén 

urológia vizsgálat (prosztata rákszűrés)   19 0   0 
bőrgyógyászati vizsgálat   19 0   0 
csontsűrűség vizsgálat   19 0   0 
fül-orr-gégészet   19 0   0 
mellkas röntgen   19 0   0 

5. heti 2*1 órában nyújtott általános orvosi 
szolgáltatás éves díja 

nem 
kitöltendő 

nem 
kitöltendő 0   0 
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6. Elsősegélynyújtás oktatás évi díja 
nem 

kitöltendő 
nem 

kitöltendő 0   0 

7. Könnyű és nehézgépkezelők, gépi 
meghajtású emelőgépek kezelői közül a 
jogosítvánnyal rendelkezőknek 
alkalmasság igazolása (3 illetve 5 évente) a 
jogosultságot bizonyító iratba orvos 
aláírásával és pecsétjével. 

  50 

0   0 
8. Hegesztések roncsolás mentes 
anyagvizsgálói részére (jelenleg 
megbízással rendelkezik 12 fő 
munkavállaló), évente 1 alkalommal az 
MSZ EN 9712 szabvány előírása szerinti 
szemészeti alkalmassági vizsgálat 
igazolása. 

  14 

0   0 
9. orvosi alkalmassági vizsgálathoz kötött 
bemeneti feltételű műszaki szakképesítő  
tanfolyamok orvosi alkalmassági 
vizsgálatainak elvégzése 

  140 

0   0 
10. A külön jogszabályban 
meghatározottak szerint a 2. alkalmassági 
csoportba tartozó közúti járművezető 
egészségi alkalmassági vizsgálatának 
elvégzése   15 0   0 

ajánlati ár mindösszesen: 0 

      Megjegyzés: nem kitöltendő feliratot tartalmazó cellákba kérjük ne írjanak! 
 
Az ajánlattételi határidőre négy ajánlat érkezett az alábbiak szerint:  
Főnix-Med Zrt.      16 384 480 HUF 
Swiss Medical Services Kft.    16 560 600 HUF 
kérelmező        17 399 500 HUF 
Medicina B.M. Kft.     21 470 000 HUF 
 
A kérelmező a részletes ártáblázatát az ajánlat 12. oldalán mellékelte alábbi 
tartalommal: 

  

1fő nettó 
díja 

(HUF) 

Vizsgálandó 
személyek 
száma/év 

(tájékoztató 
adat) 

nettó ár 
összesen 
(HUF) 

ÁFA 
% 

bruttó ár 
összesen 
(HUF) 

1. A szakmai mellékletben előírt 
munkahigiénés szolgáltatás ellátásának 
éves díja a 60/2003. ESZCSM rendeletbe 
foglaltakra figyelemmel 

nem 
kitöltendő 

nem 
kitöltendő 

0   0 
2. foglalkozás-egészségügyi ellátás díja  
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foglalkozás-egészségügyi ellátás díja „B 
kategória esetén”  15000 

100 
1500000   1500000 

foglalkozás-egészségügyi ellátás díja „C 
kategória esetén”  12000  

500 
6000000   6000000 

Soron kívüli vizsgálat   15000 70 1050000   1050000 
Záró vizsgálat   15000 50 750000   750000 
Pszichoszociális vizsgálat   8000 75 600000   600000 
Mellkasröntgen   8000 29 232000   232000 

3. Választható Opcionálisan elvégzendő foglalkozás-egészségügyi ellátáshoz tartozó vizsgálatok 
Hallás szűrővizsgálat (szűrőaudiometria)    1 0   0 

40 év felett, ill. expozíció esetén EKG 
vizsgálat (12 elvezetéses)   3500 

1 
 3500    3500 

perifériás reflexek vizsgálata 
reflexkalapáccsal   2000 

1 
 2000    2000 

vizelet vizsgálat   2000 1  2000    2000 

Romberg vizsgálat (halló, egyensúlyozó 
rendszer vizsgálata)   3000 

1 
 3000    3000 

Laboratómiumi vizsgálatok   8000 1  8000    8000 
BEM vizsgálatok   15000 1  15000    15000 
Légzés funkció vizsgálat   3000 1  3000    3000 
munkakörhöz kötött védőoltások beadása   2000 1  2000    2000 
mellkasröntgen   8000 1  8000    8000 

4/a. Menedzserszűrés alapvizsgálat díja 

nők esetén (7 fő)  109000 6 65400   65400 

férfiak esetén (19 fő)  98000 
19 

 
1862000   

 
1862000 

nemiségre tekintet nélkül (5 fő)  104000 3 312000   312000 
4/b. opcionálisan tételként rögzített, választható vizsgálatok díjai nő esetén 

nőgyógyászati vizsgálat (Méhnyak-
rákszűrés cytológiával (rákszűrés) és 40 év 
alatt emlő ultrahang, 40 év felett 
mammográfiai vizsgálatot kérünk)  35000 

6 

210000   210000 
bőrgyógyászati vizsgálat  18000 6 108000   108000 
csontsűrűség vizsgálat  18000 6 108000   108000 
fül-orr-gégészet  18000 6 108000   108000 

mellkas röntgen  16000 6 96000   96000 
4/c. opcionálisan tételként rögzített, választható vizsgálatok díjai férfi esetén 

urológia vizsgálat (prosztata rákszűrés)  18000 19 342000   342000 
bőrgyógyászati vizsgálat  18000 19 342000   342000 
csontsűrűség vizsgálat  15000 19 285000   285000 
fül-orr-gégészet  18000 19 342000   342000 
mellkas röntgen  16000 19 304000   304000 
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5. heti 2*1 órában nyújtott általános orvosi 
szolgáltatás éves díja 

nem 
kitöltendő 

nem 
kitöltendő 0   0 

6. Elsősegélynyújtás oktatás évi díja 
nem 

kitöltendő 
nem 

kitöltendő 0   0 

7. Könnyű és nehézgépkezelők, gépi 
meghajtású emelőgépek kezelői közül a 
jogosítvánnyal rendelkezőknek 
alkalmasság igazolása (3 illetve 5 évente) 
a jogosultságot bizonyító iratba orvos 
aláírásával és pecsétjével. 

10000  50 

500000   500000 
8. Hegesztések roncsolás mentes 
anyagvizsgálói részére (jelenleg 
megbízással rendelkezik 12 fő 
munkavállaló), évente 1 alkalommal az 
MSZ EN 9712 szabvány előírása szerinti 
szemészeti alkalmassági vizsgálat 
igazolása. 

 10000 14 

140000   140000 
9. orvosi alkalmassági vizsgálathoz kötött 
bemeneti feltételű műszaki szakképesítő  
tanfolyamok orvosi alkalmassági 
vizsgálatainak elvégzése 

 10000 140 

1400000   1400000 
10. A külön jogszabályban 
meghatározottak szerint a 2. alkalmassági 
csoportba tartozó közúti járművezető 
egészségi alkalmassági vizsgálatának 
elvégzése  7200 15 108000   108000 

ajánlati ár mindösszesen: 17399500 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok vizsgálatát követően, 2014. december 11-én 
hiánypótlási felhívást küldött az ajánlattevőknek. A kérelmezőtől egyebek 
mellett az alábbi hiányok pótlását kérte: 
„2.) Az ajánlat 12. oldalán található ártáblázatban a szakmai mellékletben előírt 
munkahigiénés szolgáltatatás ellátásának éves díja és Opcionálisan elvégzendő 
foglalkozás-egészségügyi ellátáshoz tartozó vizsgálatok közül a Hallás 
szűrővizsgálat (szűrőaudiometria) és az 5. heti 2*1 órában nyújtott általános 
orvosi szolgáltatás éves díja és a 6. Elsősegélynyújtás oktatás évi díja tételekre 0 
HUF értéket adott. 
Kérem a hiánypótlás során megerősíteni, hogy a nevesített négy tétel esetében 
térítésmentesen (0 HUF) végzi az adott szolgáltatást. 
11.) Az ajánlat 12 oldalán található ártáblázat nem tartalmazza az Áfa % 
mértékét. Hiánypótlás keretében kérem a táblázatot az Áfa % mértékével 
kitöltve ismételten benyújtani.” 
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A kérelmező az előírt határidőre benyújtotta a módosított táblázatát az alábbi 
tartalommal:  

  

1fő nettó 
díja 

(HUF) 

Vizsgálandó 
személyek 
száma/év 

(tájékoztató 
adat) 

nettó ár 
összesen 
(HUF) 

ÁFA 
% 

bruttó ár 
összesen 
(HUF) 

1. A szakmai mellékletben előírt 
munkahigiénés szolgáltatás ellátásának 
éves díja a 60/2003. ESZCSM rendeletbe 
foglaltakra figyelemmel 

nem 
kitöltendő 

nem 
kitöltendő 

1000000   1000000 
2. foglalkozás-egészségügyi ellátás díja  

foglalkozás-egészségügyi ellátás díja „B 
kategória esetén”  14000 

100 
1400000   1400000 

foglalkozás-egészségügyi ellátás díja „C 
kategória esetén”  11000  

500 
5500000   5500000 

Soron kívüli vizsgálat   14000 70 980000   980000 
Záró vizsgálat   14000 50 700000   700000 
Pszichoszociális vizsgálat   9350 75 701250   701250 
Mellkasröntgen   8000 29 232000   232000 

3. Választható Opcionálisan elvégzendő foglalkozás-egészségügyi ellátáshoz tartozó vizsgálatok 
Hallás szűrővizsgálat (szűrőaudiometria)    1 8700   8700 

40 év felett, ill. expozíció esetén EKG 
vizsgálat (12 elvezetéses)   6000 

1 
 6000    6000 

perifériás reflexek vizsgálata 
reflexkalapáccsal  6000 

1 
6000   6000 

vizelet vizsgálat   5000 1  5000    5000 

Romberg vizsgálat (halló, egyensúlyozó 
rendszer vizsgálata)   6000 

1 
 6000    6000 

Laboratómiumi vizsgálatok   8000 1  8000    8000 
BEM vizsgálatok   18750 1  18750    18750 
Légzés funkció vizsgálat   6000 1  6000    6000 
munkakörhöz kötött védőoltások beadása   2000 1  2000    2000 
mellkasröntgen   8000 1  8000    8000 

4/a. Menedzserszűrés alapvizsgálat díja 

nők esetén (7 fő)  55500 6 333000   333000 
férfiak esetén (19 fő)  55500 19 1054500   1054500 
nemiségre tekintet nélkül (5 fő)  55500 3 166500   166500 

4/b. opcionálisan tételként rögzített, választható vizsgálatok díjai nő esetén 

nőgyógyászati vizsgálat (Méhnyak-
rákszűrés cytológiával (rákszűrés) és 40 
év alatt emlő ultrahang, 40 év felett 
mammográfiai vizsgálatot kérünk) 21600 

6 

129600   129600 
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bőrgyógyászati vizsgálat 12450 6 74700   74700 
csontsűrűség vizsgálat 4150 6 24900   24900 
fül-orr-gégészet 8300 6 49800   49800 

mellkas röntgen  8300 6 48000   48000 
4/c. opcionálisan tételként rögzített, választható vizsgálatok díjai férfi esetén 

urológia vizsgálat (prosztata rákszűrés) 8300 19 157700   157700 
bőrgyógyászati vizsgálat 12450 19 236550   236550 
csontsűrűség vizsgálat 4150 19 78850   78850 
fül-orr-gégészet 8300 19 157700   157700 
mellkas röntgen 8000 19 152000   152000 

5. heti 2*1 órában nyújtott általános 
orvosi szolgáltatás éves díja 

nem 
kitöltendő 

nem 
kitöltendő 1000000   1000000 

6. Elsősegélynyújtás oktatás évi díja 
nem 

kitöltendő 
nem 

kitöltendő 1000000  27 1270000 

7. Könnyű és nehézgépkezelők, gépi 
meghajtású emelőgépek kezelői közül a 
jogosítvánnyal rendelkezőknek 
alkalmasság igazolása (3 illetve 5 évente) 
a jogosultságot bizonyító iratba orvos 
aláírásával és pecsétjével. 

10000  50 

500000   500000 
8. Hegesztések roncsolás mentes 
anyagvizsgálói részére (jelenleg 
megbízással rendelkezik 12 fő 
munkavállaló), évente 1 alkalommal az 
MSZ EN 9712 szabvány előírása szerinti 
szemészeti alkalmassági vizsgálat 
igazolása. 

 10000 14 

140000   140000 
9. orvosi alkalmassági vizsgálathoz kötött 
bemeneti feltételű műszaki szakképesítő  
tanfolyamok orvosi alkalmassági 
vizsgálatainak elvégzése 

 10000 140 

1400000   1400000 
10. A külön jogszabályban 
meghatározottak szerint a 2. alkalmassági 
csoportba tartozó közúti járművezető 
egészségi alkalmassági vizsgálatának 
elvégzése  7200 15 108000   108000 
ajánlati ár mindösszesen:   17399500  17669500 
 
Az ajánlatkérő 2014. december 30-án hozott közbenső döntésével tájékoztatta a 
kérelmezőt arról, hogy az ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelennek nyilvánítja, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő egyéb módon 
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
feltételeknek, tekintettel arra, hogy a hiánypótlás nem tartalmazza a hiánypótlási 
felhívás 11.) pontjában leírt hiányosság pótlását, ugyanis a hiánypótlás 4. 
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oldalán található táblázat egy tevékenységet kivéve nem tartalmazta az ÁFA %-
os mértékét. 
 
A kérelmező 2015. január 12-én jogorvoslati kérelmet terjesztett elő. 
A kérelmező jogorvoslati kérelmében kérte, hogy a Döntőbizottság a Kbt. 152. § 
(3) bekezdés b) pontja alapján állapítsa meg jogsértés megtörténtét és 
semmisítse meg az ajánlatkérő közbeszerzési eljárás során hozott közbenső 
döntését, valamint kérte az eljárási költségeinek megtérítését.  
 
A kérelmező szerint az ajánlatkérő közbenső döntése jogsértő, mivel - az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (1) bekezdése 
alapján is – az ajánlatkérő által kért ártáblázatban az Áfa % oszlopban nem 
lehetett feltüntetni %-os mértéket, mivel az Áfa tv. szerint az egészségügyi 
szolgáltatás Áfa mentes tevékenység és nem 0 % az Áfa kulcsa. A kérelmező 
szerint nem lehet az Áfa %-os mértékét ott kitölteni, ahol a jogszabály ezt nem 
teszi lehetővé, ezért a kérelmező csak ott írta be az Áfa %-os mértékét, ahol ez 
az Áfa tv. szerint értelmezhető. Az ajánlatkérő nem követelhet jogszabállyal 
ellentétes Áfa feltüntetést. Az ártáblázatban egyetlen tevékenység van, amely 
Áfa köteles, ez az elsősegély oktatási tevékenység, ezért ott a kérelmező fel is 
tüntette a 27 %-ot Áfa-mértékként. 
 
A kérelmező rámutatott, hogy az ártáblázat teljesen egyértelmű a tekintetben, 
hogy az egészségügyi szolgáltatásokra a kérelmező nem számol Áfát, ugyanis a 
nettó ár és a bruttó ár oszlop ugyanazon árakat tartalmazza. 
 
A kérelmező az ajánlatát a felhívásnak és a dokumentációban foglaltaknak 
mindenben megfelelően nyújtotta be, csak azt a rovatot nem töltötte ki, amelyet 
nem is lehetett kitölteni, így az ajánlatot érvénytelennek nem lehet tekinteni, 
ezért az ajánlatkérő eljárása a Kbt. 76. § (1) bekezdése e) pontjába ütközik.  
 
Az ártáblázatból és Áfa tv.-ből is egyértelműen megállapítható, hogy az 
egészségügyi eljárásokra nincs Áfa felszámítva. Fentiekkel az ajánlatkérőnek is 
tisztában kell lennie, tudnia kell, hogy az egészségügyi szolgáltatás Áfa mentes 
és látnia kellett, hogy a nettó és bruttó árak azonosak, így nem is lett Áfa ezen 
tevékenységekre felszámítva. 
 
Az ajánlatkérő joggyakorlása nem rendeltetésszerű akkor, amikor olyan hiány 
miatt érvénytelenít egy ajánlatot, mely hiány valójában nem áll fenn, az abban 
szereplő adatokkal neki is tisztában kellett lennie, illetve az általa kért adat az 
ártáblázatból egyébként is kiolvasható. 
 
Az ajánlatkérő észrevételében kérte a kérelem elutasítását. 
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Az ajánlatkérő szerint a kérelmező ajánlata a hiánypótlási felhívás alapján 
teljesített hiánypótlással együtt a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, figyelemmel arra, hogy az ajánlat egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek.  
 
Az ajánlatkérő előadta, hogy a jogorvoslattal érintett probléma tekintetében az 
ajánlatkérő által kibocsátott ajánlati felhívás és dokumentáció valamint a Kbt. is 
egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz. Az ajánlatkérő az ajánlati 
dokumentációban ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta azt a kitöltendő 
ártáblázatot, amelyben az ajánlattevőknek egyértelműen fel kellett tüntetniük az 
ajánlati árat és az egyes szolgáltatásokhoz tartozó „ÁFA %” értéket.  
 
Az ajánlatkérő szerint a kérelmező a vonatkozó oszlopban nem adott meg 
értéket, kivéve a 27%-os értéket egy adott sorban, (elsősegélynyújtás oktatás 
éves díja) így a kérelmező a ,,0%” ÁFA tartalmat nem jelölte sem az 
ajánlatában-, sem pedig a hiánypótlás során benyújtott anyagában.  
 
Az ártáblázat kitöltésének problémája egyebekben több ajánlattevőt is érintett, 
így az ajánlatkérő által 2014. december hó 11. napján kelt és kiküldött 
hiánypótlás keretében más ajánlattevőt is felszólított az azonos probléma Kbt. 
67. §-a szerinti hiánypótlás keretében való kezelésére. Ezen felhívásnak a többi 
ajánlattevő maradéktalanul eleget tett.  
 
Az ajánlatkérő előadta, hogy kizárólag a kérelmező járt el akként, hogy a 
hiánypótlási felhívás ellenére sehol nem töltötte ki az „ÁFA%” oszlopot, csak a 
hiánypótlási felhívás teljesítéseképpen egy rovatba írta be a 27% ÁFA értéket. 
Egyebekben változatlan formában, adatok, megjegyzés nélkül nyújtotta 
ismételten be a kibocsátott ártáblázatot.  
 
Az „ÁFA %” oszlop kitöltése az ajánlatkérő álláspontja szerint nem formai 
hiányosság kérdéskörébe, hanem a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
helyesen megállapított érvénytelenség kérdéskörébe tartozik.  
Ezt igazolja, hogy a kiadott ártáblázat „ÁFA %” oszlopa éppen azt a célt 
szolgálja, hogy termékenként egyértelműen megállapítható legyen az általános 
forgalmi adó mértéke, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő részéről az ajánlati 
kötöttség beálltát követően az általános forgalmi adót is magában foglaló 
fizetési kötelezettség keletkezik az elvégzett szolgáltatások ellenértékeként. 
Erre való tekintettel - hatékony és átlátható közpénz felhasználás jegyében - 
egyértelmű és jogos elvárás, hogy a kérelmező tisztában legyen minden-, az 
ajánlati árat befolyásoló körülménnyel.  
Igaz ez abban az esetben is, ha ez a körülmény, mint ÁFA% „0” mértékkel 
kerül megadásra, hiszen ennek feltüntetése esetén válik egyértelművé az 
adótartalom a kérelmező számára.  
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Az ajánlatkérő szerint a ,,0” % adótartalom feltüntetése is lényeges, el nem 
hanyagolható és el nem nagyolható körülmény, hiszen abban az esetben, ha - az 
eredeti ajánlatkérői célokkal egyezően - az adótartalom sorában 0 % kerül 
feltüntetésre, az egyértelmű és minden kétséget kizáró, kalkulálható-, míg 
abban az esetben, ha a rovatban nem szerepel egyáltalán adattartalom, akkor az 
teljes bizonytalanságot generál, egyben megállapítható, hogy az ajánlattevői 
ajánlat érdemi kérdésben hiányos.  
 
A kérelmezőnek írásbeli nyilatkozatában módja lett volna arra is, hogy a 
hiánypótlás fázisában kifejtse az adómentességet - azonban azt nem tette meg, 
így ajánlata továbbra sem tartalmazott - a tisztázási lehetőség ellenére - 
egyértelmű adatot.  
 
A kérelmező hivatkozott az ÁFA törvény 85. § (1) bekezdésére, figyelemmel 
arra, hogy a kérelemben leírt szolgáltatás mentes az adó alól.  
Ez releváns lehet az ÁFA törvény szerint kiállítandó pénzügyi bizonylat, pl. 
számla esetében, amikor a számla ÁFÁ-ra vonatkozó rovatában nem 0 %-ot kell 
feltüntetni, hanem azt a rövidítést, ami megfelel a „mentes az adó alól” 
kategóriának.  
Az ajánlatkérő azonban nem pénzügyi bizonylatot kért kiállítani, hanem a 
bírálat elvégezhetősége érdekében egy táblázatot kért kitölteni.  
 
A Döntőbizottság az előterjesztett jogorvoslati kérelmi elemek vizsgálata során 
a következőket állapította meg. 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerinti nyílt eljárást folytatott le. Az 
eljárást megindító felhívás 2014. november 5. napján került feladásra, így a 
Döntőbizottság az e napon hatályos Kbt. előírásait vette figyelembe a 
jogorvoslati kérelmek elbírálása során. 
 
A Döntőbizottság a kérelmező kérelmének helyt adott az alábbi indokok szerint. 
 
A Döntőbizottság a jogkérdés megítélése során az alábbi jogszabályi 
rendelkezésekre figyelemmel hozta meg a döntését.  
 
A Kbt. 3. §-a kimondja, hogy e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, 
amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. E törvény 
rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett 
kérdésekben a közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása, a szerződés 
megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás 
céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell 
eljárni. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre az e törvényben 
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foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A Kbt. 63. § (1) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálása során az 
ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati 
(ajánlattételi) vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi és ajánlattételi 
felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 
 
A Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy 
mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból 
ki kell zárni. 
 
A Kbt. 74. § (1) bekezdése e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi 
jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi 
vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az 
ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. 
 
A Kbt. 67. § (1), (3), (7)-(9) bekezdései az alábbiakról rendelkeznek:     
(1) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő, valamint részvételre jelentkező 
számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az 
ajánlatokban vagy részvételi jelentkezésekben található, nem egyértelmű 
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az 
ajánlattevőktől vagy részvételre jelentkezőktől felvilágosítást kérni. 
(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 keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni 
az eljárásba. 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. 
(7) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 
a) a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a 
szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) 
módosításával. 
(8) A (7) bekezdés b) pontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás 
megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi 
részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy 
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annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét 
és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
(9) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a 
felvilágosítás megadása a (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A (3) 
vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, 
felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, 
kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) 
lehet figyelembe venni az elbírálás során. 
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Áfa tv) 82. § (1) -(3) bekezdései az alábbiakat rögzítik: 
(1) Az adó mértéke az adó alapjának 27 százaléka. 
(2) A 3. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó 
mértéke az adó alapjának 5 százaléka. 
(3) A 3/A. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az 
adó mértéke az adó alapjának 18 százaléka. 
Az Áfa tv. 85. § (1) bekezdése c) pontja szerint mentes az adó alól az a 
szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó sérült- vagy betegápolás, 
amelyet humán-egészségügyi - ideértve természetgyógyászatot is - 
tevékenységet végző - ilyen minőségében - teljesít. 
 
Az Áfa tv. 169. §-a szerint a számla kötelező adattartalma a következő: 
j) az alkalmazott adó mértéke; 
m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó 
rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, 
hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól. 
 
A Döntőbizottságnak a jogorvoslati kérelem keretei közt eljárva abban a 
kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az ajánlatkérő jogszerűen nyilvánította-e 
érvénytelenné a kérelmező ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdése e) pontja alapján 
arra tekintettel, hogy a kérelmező hiánypótlása nem tartalmazta a hiánypótlási 
felhívás 11.) pontjában leírt hiányosság pótlását, ugyanis a hiánypótlás 4. 
oldalán található táblázat egy tevékenységet kivéve nem tartalmazta az Áfa %-os 
mértékét.  
 
A Döntőbizottság először az ajánlatkérő előírásait vizsgálta meg. Az 
ajánlattevőknek a dokumentáció mellékleteként kiadott táblázatott kitöltve 
kellett az ajánlatukba csatolniuk, amely táblázat egyebek mellett feltüntetni kérte 
az egyes szolgáltatások nettó árát, az Áfa %-os megjelölését és bruttó árát. 
A kérelmező az ajánlatába mellékelt táblázatot oly módon töltötte ki, hogy az 
Áfa % oszlopot üresen hagyta. Erre tekintettel az ajánlatkérő hiánypótlás 
felhívásában kérte, hogy a kérelmező a táblázatot az Áfa % mértékével kitöltve 
nyújtsa be. A kérelmező a hiánypótlási felhívásnak oly módon tett eleget, hogy 
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az „Elsősegélynyújtás oktatás évi díja” tétel tekintetében megjelölt 1.000.000.-Ft 
nettó árat, 27 % Áfát és 1.270.000.-Ft bruttó árat, a többi tétel tekintetében az 
ÁFA % oszlopot üresen hagyta. 
 
A törvény a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés jogintézményét - figyelemmel 
az érvényes ajánlattétel elősegítésére irányuló cél azonosságára - egységesen 
kezeli. E cél elérése érdekében a törvény mindkét jogintézmény alkalmazását 
kötelezővé teszi, ha az ajánlatkérő az ajánlat elbírálása során a vizsgált 
dokumentumban valamilyen hiányt, hiányosságot vagy hibát, illetve nem 
egyértelmű kijelentést észlel. 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlatokban található nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok tartalmát tisztázni és ennek érdekében az ajánlattevőtől az érintett 
kijelentés, nyilatkozat vagy igazolás tekintetében felvilágosítást kérni. Az 
ajánlatkérőnek a felvilágosítás kérés során is az esélyegyenlőség és az egyenlő 
elbánás alapelveinek szem előtt tartásával kell eljárnia, a felvilágosítás 
megadása nem eredményezheti az ajánlattevő által adott, értékelési szempontok 
alapján értékelésre kerülő ajánlati elemek módosítását. 
 
A Döntőbizottság az alábbi indokok miatt nem fogadta el az ajánlatkérő 
álláspontját, mely szerint a kérelmező az adómentes szolgáltatások tekintetében 
az adómentesség tényét akár „0” mérték megjelölésével, akár egyéb más módon 
jeleznie kellett volna: 
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a dokumentációban rögzített 
előírásaihoz az ajánlattételi határidő lejártát követően kötve van. Az ajánlatkérő 
a dokumentációban mellékelt táblázatban kifejezetten „Áfa %” megjelölést 
használt, amellyel a szolgáltatást terhelő Áfa százalékos mértékét kívánta 
megtudni. Erre utal a hiánypótlási felhívás szövege is, amelyben a táblázatot az 
Áfa % mértékével kitöltve kérte benyújtani. 
Az Áfa tv. 82. § (1) -(3) bekezdései rögzítik, hogy az általános forgalmi adó 
mértéke 27 %, 5 % és 18 %, azaz ettől eltérő mérték megjelölése (pl.: 0) nem 
lehetséges.  
Az Áfa tv. 85. § (1) bekezdése c) pontja szerint mentes az adó alól az a 
szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó sérült- vagy betegápolás, 
amelyet humán-egészségügyi - ideértve természetgyógyászatot is - 
tevékenységet végző - ilyen minőségében - teljesít. A kérelmező előadása 
szerint, illetőleg az ajánlatkérő által sem vitatottan a táblázatban jelölt 
szolgáltatások az „Elsősegélynyújtás oktatás” kivételével Áfa mentes 
szolgáltatásnak minősülnek. 
A Döntőbizottság álláspontja szerint a kérelmező a táblázat kitöltésekor nem 
követett el hibát azzal, amikor az Áfa %-os mértékénél az elsősegélynyújtás 
oktatás kivételével nem adott meg konkrét mértéket, mivel az Áfa tv.-ben 
rögzített mértékek (5%, 18%, 27%) az általa nyújtott szolgáltatásokra nem 
vonatkoztak. 



16 
 

A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérőnek tudnia kellett, hogy az 
általa beszerezni kívánt szolgáltatások egy kivételével általános forgalmi 
adómentes szolgáltatások, erre utalt az is, hogy a kérelmezői táblázatban az 
„Elsősegélynyújtás oktatás” kivételével a nettó és bruttó árak megegyeztek. 
Amennyiben az ajánlatkérő a kérelmezővel egyértelműen meg akarta jelöltetni 
az Áfa. mentesség tényét, abban az esetben felvilágosítás kéréssel módja lett 
volna a nem egyértelmű nyilatkozatot tisztázni anélkül, hogy a 
felvilágosításkérés a kétszeres hiánypótlás tilalmába ütközött volna. Egy, az Áfa 
%-os mértéke oszlop üresen maradása miatt megküldött felvilágosítás kérés 
azért nem minősült volna ugyanabban a tárgyban küldött ismételt 
hiánypótlásnak, mivel a hiánypótlásban az ajánlatkérő kifejezetten az Áfa %-os 
mértékét kérte megjelölni, a felvilágosítás kérésével pedig módjában állt volna 
az Áfa mentes szolgáltatások körét tisztázni, illetve annak tényét jelöltetni. 
 
A Kbt. rendelkezései szerint az ajánlattétel során mind az ajánlatkérőnek, mind 
az ajánlattevőknek a Kbt. és a releváns jogszabályok figyelembe vételével kell 
eljárnia. Jelen eljárásban az ajánlatkérő az általános forgalmi adó százalékos 
mértékét kérte megjelölni, azonban az Áfa tv. rendelkezéseire figyelemmel az 
Áfa. mentes szolgáltatás nem egyenlő azzal, hogy az adott szolgáltatást 0 % Áfa 
terhelné.  
 
Összegezve: az ajánlatkérő valóban a táblázat teljes körű kitöltésével rendelte 
megadni az ajánlatot, azonban az ajánlattevőktől nem várható el az, hogy a 
jogszabályi rendelkezéseket figyelmen kívül hagyva tegyenek ajánlatot, azaz 
amely szolgáltatás tekintetében a táblázat egyes részének kitöltése a jogszabályi 
rendelkezésekre figyelemmel nem értelmezhető, abban az esetben az ajánlattevő 
nem követ el olyan hibát a kérdéses rész üresen hagyásával, amely felvilágosítás 
kéréssel ne lenne tisztázható, és amely az ajánlat érvénytelenségéhez vezetne. 
Amennyiben az ajánlatkérő számára fontos az értékelés szempontjából a 
megrendelni kívánt szolgáltatásokat terhelő Áfa mértékét vagy az adómentesség 
tényét megjelöltetnie az ajánlattevőkkel, azt az eljárás jelen szakaszában 
megteheti úgy, hogy azzal nem sérti a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó 
rendelkezéseit. 
 
A fentiek alapján a Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő jogsértően 
nyilvánította a kérelmező ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelenné, így megsértette a Kbt. 74. § (1) bekezdése e) pontjára tekintettel 
a Kbt. 63. § (3) bekezdését valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésére tekintettel a 
Kbt. 67. § (1) bekezdését.   
 
A Döntőbizottság a fenti indokok alapján a Kbt. 134. § (2) bekezdésében 
meghatározott hatáskörében eljárva a Kbt. 152. § (2) bekezdés d) pontja alapján 
megállapította, hogy ajánlatkérő megsértette a rendelkező részben megjelölt 



17 
 

jogszabályhelyeket, ezért alkalmazta a Kbt. 152. § (3) bekezdés b) és e) pontja 
szerinti jogkövetkezményeket és megsemmisítette az ajánlatkérő közbenső 
döntését és az azt követően hozott döntéseit. 
 
A Kbt. 152. § (3) bekezdés e) pontja alapján amennyiben a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg bírságot szabhat ki a 
jogsértő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelős személlyel és 
szervezettel szemben. 
 
A Kbt. 152. § (5) bekezdése szerint 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 visszafizetésére vonatkozó szankció kapcsolódhat - 
veszi figyelembe. A bírság összegének és az eltiltás időtartamának 
megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan 
szándékos volt. Az eltiltásra vonatkozó döntés kérdésében a külön 
jogszabályban foglaltakat is figyelembe kell venni. 
A (6) bekezdés kimondja, hogy a bírság mértékét a Kormány rendeletben 
szabályozza. 
 
A Kbt. 134. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó a Közbeszerzési 
Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes 
szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (2) bekezdése alapján, ha a Közbeszerzési 
Döntőbizottság a Kbt. 152. § (3) bekezdés e) pontja alapján bírságot szab ki, a 
bírság összege – a Kbt. 152. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – 
a közbeszerzési eljárás becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a 
jogorvoslattal érintett rész értékének legfeljebb tíz százaléka.  
 
A Döntőbizottság a megvalósított ajánlatkérői jogszabálysértésre tekintettel 
bírság kiszabását indokoltnak tartotta, ezért az ajánlatkérőt a rendelkező részben 
meghatározott mértékű bírság megfizetésére kötelezte. A Döntőbizottság 
álláspontja szerint az ajánlatkérő súlyos jogsértést valósított meg azzal, hogy a 
kérelmező ajánlata értékelésekor azt megelőzően nyilvánította érvénytelenné a 
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kérelmező ajánlatát, hogy felvilágosítás kérés keretében az ajánlat nem 
egyértelmű részét tisztázta volna. 
A Döntőbizottság a bírság mértékének megállapítása során figyelemmel volt a 
beszerzés becsült értékére, és arra, hogy az ajánlatkérővel szemben az elmúlt két 
évben a D.306/2013. számú jogorvoslati eljárásban jogsértés került 
megállapításra. A Döntőbizottság mindezen szempontok együttes mérlegelése 
alapján a bírság összegét a rendelkező részben meghatározott összegben 
állapította meg. 
 
A Döntőbizottság a Kbt. 134. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Korm. 
rendelet 3. §-a alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről. 
 
A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság az 
ügy érdemében hozott határozatában a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 154. § (1) bekezdésétől eltérően az eljárási költségekről 
való döntés keretében az igazgatási szolgáltatási díjról a (2)-(3) bekezdés 
szerint rendelkezik. 
 
A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés szerint amennyiben a jogorvoslati ügyet 
lezáró érdemi határozatban a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 152. § (2) 
bekezdés c)-f) pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza, a befizetett 
igazgatási szolgáltatási díj 200.000 forintot meghaladó része a kérelmezőnek a 
Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának megküldését követően 
visszajár. Az igazgatási szolgáltatási díj összegéből 200.000 forint ilyenkor is a 
Közbeszerzési Hatóság saját bevétele, amelynek viseléséről a Közbeszerzési 
Döntőbizottság a Ket. szerint az eljárási költségekre vonatkozó általános 
szabályok szerint rendelkezik. Az alaptalan kérelem esetében a díj nem kerül 
visszatérítésre, a kérelmező viseli az igazgatási szolgáltatási díj teljes összegét.  
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése kimondja, hogy „Amennyiben a kérelmező 
jogorvoslati kérelmében több jogsértés megállapítását is kérte, de a 
Közbeszerzési Döntőbizottság az ügy érdemében hozott határozatában a 
kérelemnek csak részben ad helyt, az igazgatási szolgáltatási díjnak a 
Közbeszerzési Hatóság (3) bekezdés szerinti saját bevételével csökkentett részét 
az alapos és alaptalan kérelmek arányának figyelembevételével téríti vissza a 
kérelmezőnek”. 
 
A kérelmező 1 kérelmi elemre 400.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett 
meg. A kérelmező kérelmének a Döntőbizottság helyt adott.  
A Közbeszerzési Hatóság saját bevételét jelentő 200.000.-Ft-on felül az 
igazgatási szolgáltatási díj fennmaradó összege 200.000.-Ft volt. 
A fentiek alapján a Döntőbizottság a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján 
rendelkezett a megfizetett 400.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díjból a 200.000.-
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Ft igazgatási szolgáltatási díj ajánlatkérő által kérelmező részére történő 
megtérítéséről, valamint a fennmaradó 200.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj 
kérelmező részére történő visszatérítéséről. 
 
A fentieken túl a kérelmezők egyéb eljárási költségigénnyel is éltek. 
 
A Ket. 153. § 1., 2. és 6. pontjai szerinti eljárási költségek: 1. az eljárási illeték, 
2. az igazgatási szolgáltatási díj, 6. az ügyfél képviseletében eljáró személy 
költsége.  
 
A Ket. 157. § (2) bekezdései a következőkről rendelkezik:  
(2) Az ellenérdekű ügyfelek részvételével folyó eljárásban a hatóság - ha egyes 
költségek tekintetében jogszabály másként nem rendelkezik - a 153. §-ban 
meghatározott eljárási költségek viselésére kötelezi 
a) a kérelem elutasítása esetén a kérelmező ügyfelet, 
b) a kérelemnek megfelelő döntés esetén az ellenérdekű ügyfelet, 
c) az eljárás megszüntetése esetén azt az ügyfelet, akinek eljárási cselekménye 
folytán az eljárási költség felmerült. 
(3) Ha a határozat a kérelemnek részben ad helyt, a hatóság az eljárási költség 
általa megállapított arányban való viselésére kötelezi a kérelmező ügyfelet, 
illetve az ellenérdekű ügyfelet. 
 
A Ket. 154. § (1)-(2) bekezdései a következőkről rendelkeznek: 
(1) A 153. § 3-15. pontjában felsorolt költségek (a továbbiakban: egyéb eljárási 
költség) vonatkozásában 
a) a hatóság az eljárás során köteles költségkímélő módon és a célszerűség 
figyelembevételével eljárni, 
b) az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevői kötelesek eljárási 
cselekményeiket a célszerűség figyelembevételével teljesíteni. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértésével okozott költséget az azt okozó 
hatóság, ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője viseli. 
A Ket. 158. § (4) bekezdése értelmében  „A hatóság - tekintettel a 154. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltakra - az indokolatlanul magas egyéb eljárási 
költség helyett alacsonyabb összeget állapít meg”. 
 
A kérelmező ügyvédi munkadíjként 100.000.-Ft + ÁFA összeg megtérítésére 
kérte kötelezni az ajánlatkérőt. 
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a Döntőbizottság a kérelmező a 
képviseletében eljárt személyekre figyelemmel előterjesztett - megbízási 
szerződéssel alátámasztott - ügyvédi munkadíj költségigényét 100.000.-Ft + 
ÁFA összegben reálisnak megalapozottnak találta. Erre figyelemmel a 
kérelmező költségigénye alapján 100.000.-Ft + ÁFA összegű ügyvédi munkadíj 
megtérítésére kötelezte ajánlatkérőt.  
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Az ügyfél képviseletében eljáró személyek költsége, mint eljárási költség 
összegének meghatározása során a Döntőbizottság a következőkre volt 
figyelemmel: 
A jogorvoslati eljárás során egy tárgyalás tartására került sor, melynek 
időtartama 1 óra volt, azon a kérelmező képviseletében a megbízott ügyvéd 
megjelent, a kérelmező képviseletét ellátta. A kérelmező által benyújtott két 
beadvány a jogi képviselő által került aláírásra. Az ügy jogi megítélése 
Döntőbizottság álláspontja szerint relatíve bonyolult volt.  
A Döntőbizottság tekintettel volt arra is, hogy a kérelemnek helyt adott.  
 
A határozat bírósági felülvizsgálatát a Kbt. 157. §-a biztosítja.  
A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági 
felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérő nem központi költségvetési szerv - a Pp. 
326. § (12) bekezdés r) pontja és a Pp. 326. § (2) bekezdése alapján a felperes 
belföldi székhelye (lakóhelye) szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság az 
illetékes. A Pp. 326. § (11) bekezdés b) pontja szerint a fővárosi székhelyű, 
azonban működését kizárólag Pest megye területén végző felperesi szervezetet a 
bíróság illetékessége szempontjából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest 
megye területén lenne. Amennyiben a felperes belföldi székhellyel (lakóhellyel) 
nem rendelkezik, úgy a Pp. 326. § (5) bekezdése értelmében a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes. 
A Kbt. 160. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntőbizottság 
a felek figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül kívánják a 
határozat bírósági felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a keresetlevélben 
kell kérni. 
 
B u d a p e s t, 2015. február 26. 
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