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A közbeszerzés tárgya: Háztartási kis- és nagygépek, valamint irodai berendezések 
beszerzése 
 
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 megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 69. § (1) bekezdését. 
 
A Döntőbizottság az eljárást lezáró döntést megsemmisíti. 
 
A Döntőbizottság az ajánlatkérővel szemben 500.000.-Ft, azaz ötszázezer forint bírságot szab 
ki. 
 
A Döntőbizottság felhívja az ajánlatkérőt, hogy a bírság összegét a határozat kézbesítésétől 
számított 15 napon belül a Közbeszerzési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-01040360-00000000 számú központosított beszedési számlájára átutalással 
teljesítse. 
 
A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon 
belül fizessen meg a kérelmező részére 200.000.-Ft, azaz kétszázezer forint igazgatási 
szolgáltatási díjat. 
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A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőt, hogy fizessen meg a határozat kézbesítésétől 
számított 15 napon belül a kérelmező részére 13.769.-Ft, azaz tizenháromezer-
hétszázhatvankilenc forint eljárási költséget. 
 
A jogorvoslati eljárás során felmerült egyéb költségeiket az ügyfelek maguk viselik. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági 
felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül keresettel a 
Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a 
Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, kizárólag a 
Döntőbizottsághoz lehet benyújtani, vagy a Döntőbizottság részére ajánlott küldeményként 
postára adni. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél 
benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A jogi képviselővel eljáró fél, 
illetve a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton 
nyújthatja be a keresetet. 
 
 

I N D O K O L Á S 
 
A jogorvoslat alapjául szolgáló tényállás 
 
1. Az ajánlatkérő 2017. június 16-án küldte meg az összefoglaló tájékoztatását a 
Közbeszerzési Hatóságnak a rendelkező részben meghatározott árubeszerzés tárgyában a Kbt. 
113. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás megindítása érdekében. Az ajánlatkérő 
2017. június 27-én módosította az összefoglaló tájékoztatást a gazdasági szereplők 
érdeklődése jelzésének határideje tekintetében. 
 
2. Az ajánlatkérő 2017. július 18-án a gazdasági szereplőknek megküldött eljárást megindító 
felhívásával a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a 
rendelkező részben meghatározott árubeszerzés tárgyában.  
Az eljárást megindító felhívás II.1.4) pontjában az ajánlatkérő ismertette a közbeszerzés 
tárgyaként beszerzendő termékeket, egyebek mellett az automata kávégépet. 
Az eljárást megindító felhívás II.1.6) pontjában az ajánlatkérő a részajánlat tételére nem adott 
lehetőséget. 
Az eljárást megindító felhívás II.2.12) pontjában az ajánlatkérő közölte, hogy a szerződés nem 
kapcsolatos Európai Uniós alapokból finanszírozott programmal. 
Az eljárást megindító felhívás VI.3.12) 9. pontjában az ajánlatkérő rögzítette a következőket: 
„Ajánlattevő az ajánlat részeként műszaki ajánlat címén a megajánlott termékekre vonatkozó 
részletes műszaki leírás benyújtását kéri (excel tábla, termékleírás és/vagy ezzel egyenértékű 
dokumentum).” 
 
3. A közbeszerzési dokumentumok között szerepeltek a megajánlandó termékek műszaki 
leírásai is. Az automata kávégép műszaki adatai az alábbiak voltak: 
„Szín: fekete; 
Készülék típusa: Automata kávéfőző; 
Max. teljesítmény: 1.850 W; 
Víztartály kapacitása: 1,8 l; 
Kávétartály kapacitása: 250 g; 
Programok: Cappuccino, Latte macchiatto, Eszpresszó, Forró víz; 
Aroma választó: igen.” 
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4. Az ajánlattételi határidőre többek között a Smart Info Kft. és a kérelmező nyújtotta be az 
ajánlatát. 
A Smart Info Kft. az ajánlatának 15. oldalán szereplő szakmai ajánlatban automata 
kávéfőzőként egy Philips HD8834/09 MINUTO készülék adatait adta meg. Ezen adatok 
megegyeztek az ajánlatkérő által a műszaki leírásban meghatározott tartalmi elemekkel. 
 
5. Az ajánlatkérő 2017. október 6-án megküldte az ajánlattevők részére az ajánlatok 
elbírálásáról szóló összegezést, amelynek V. szakasza szerint az eljárást eredményesnek 
nyilvánította. 
Az ajánlatkérő az összegezés V.2.2) pontjában egyedüli érvényes ajánlatot tevőként a Smart 
Info Kft.-t tüntette fel, amely a V.2.6) pont szerint nyertes ajánlatot tevő is lett.  
A kérelmező kizárólag az összegezés V.2.2) pontjában szerepel olyan ajánlattevőként, 
amelyet az ajánlatkérő nem kért fel a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények 
igazolására. 
 
6. A kérelmező 2017. október 12-án betekintett a Smart Info Kft. szakmai ajánlatába. 
 
7. A kérelmező 2017. október 15-én előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be a 2017. 
október 12-ei iratbetekintés alapján a jogorvoslati kérelmével azonos tartalommal. 
 
8. Az ajánlatkérő 2017. október 18-án megküldte a kérelmező előzetes vitarendezési 
kérelmére adott, a jogorvoslati eljárásban tett észrevételében is előadott tartalmú válaszát, 
amellyel az előzetes vitarendezési kérelmet elutasította. 
 
A jogorvoslati kérelem 
 
9. A kérelmező jogorvoslati kérelme 2017. október 30-án érkezett meg a Döntőbizottsághoz. 
A kérelmező kérte a jogsértés megállapítását, valamint az eljárást lezáró döntés 
megsemmisítését, továbbá az ajánlatkérő kötelezését az igazgatási szolgáltatási díj és egyéb 
eljárási költsége megfizetésére.  
A kérelmező az eljárási költségei keretében a képviseletében eljáró személy útiköltségének 
megfizetése vonatkozásában kérte az ajánlatkérőt kötelezni az igazgatási szolgáltatási díjon 
túl. A kérelmező a képviseletében eljáró személy útiköltségeként 13.769.-Ft (450 km 
távolság, a NAV honlapján elérhető elszámolható üzemanyagköltség egységár (358.-Ft/l) és a 
közzétett alapnorma átalány 1501- 2000 cm3 között gázolaj esetében (6,7 l/100 km), továbbá 
2.975.-Ft autópálya-matrica alapján) elszámolását kérte. A kérelmező az útiköltség viselésére 
vonatkozó kérelme alátámasztásaképpen benyújtotta a képviselője által használt gépjármű 
forgalmi engedélyét. 
 
10. A kérelmező nyilatkozott, hogy az ajánlatkérő megsértette a 73. § (1) bekezdése e) 
pontját, mert nem nyilvánította a Smart Info Kft. ajánlatát érvénytelennek annak ellenére, 
hogy a Smart Info Kft. által megajánlott automata kávégép a műszaki leírásban előírt 
követelményeknek nem felel meg, mivel nem rendelkezik latte macchiato programmal. 
A kérelmező előadta, hogy a latte macchiato jelentése festett vagy foltos tej. Először tejhabot 
kell a pohárba önteni, majd annak leülepedése után – amikor a tej alulra és a hab felülre kerül 
– forró vizet kell az eszpresszóhoz adagolni és ez a keverék kerül bele a pohárba lassú 
csurgatással. 
Az ajánlatkérő a műszaki leírásban automata kávégépet kért, amely az automatizmusából 
kifolyólag a megadott programokat tudja. Ez azt jelenti, hogy az adott program 
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megnyomásával a gép önállóan képes az előírt ital elkészítésére. Ha a megajánlott géppel nem 
automatán, hanem külön kell elkészíteni az adott ital részeit, akkor értelmét veszti az 
automatizmus és a programok előírása is. Az ajánlatkérő nem azt írta elő, hogy milyen 
összetevőket kell tudnia előállítani a gépnek, amelyekből aztán tetszőleges italok készíthetőek 
házilag egyéb segítséggel, hanem automata, előre megadott programot írt elő. 
A Smart Info Kft. ajánlata szerinti géppel a felhasználónak először tejhabot kell készítenie, 
majd külön pohárba egy eszpresszót, amihez forró vizet kell engednie – remélve, hogy 
eltalálja a kellő mennyiséget – előállítva egy higított kávét, majd ezt a tejhabba nem 
beleöntenie kell, hanem egyik pohárból a másikba lassan egy kanál nyele segítségével kell a 
higított eszpresszót belecsorgatnia – remélve a kellő sebesség betartását, hogy ne keveredjen 
fel az ital. Nem szabad eltévesztenie sem a forró víz mennyiségét, sem az eszpresszó 
mennyiségét, sem a hozzáadás sebességét, amiket a Smart Info Kft. ajánlata szerinti gép nem 
tud teljesíteni. 
Az előírt automatizált program ezzel szemben éppen azt tudja, hogy irodai környezetben 
egyetlen csészével odamegy a felhasználó a géphez, megnyomja a programot, és a gép tudja, 
hogy mennyi habot kell engednie, majd ahhoz mennyi eszpresszót, miközben mindehhez a 
megfelelő mennyiségű forró vizet adagolja, továbbá tudja, hogy milyen erősséggel és hol adja 
hozzá ahhoz, hogy a forma és az összetétel megmaradjon. Ettől automata és ettől van ilyen 
programja. 
A gyártók ennek megfelelően külön kategóriaként kezelik azt, hogy milyen ital előállítására 
képes a gép. A Philips is külön kategóriában jelöli a latte macchiato készítésére képes gépeket 
és külön a más italok készítésére képeseket is. A www.philips.hu oldalon a termékeket 
kifejezetten ennek megfelelően csoportosították. A Smart Info Kft. ajánlata szerinti gép nincs 
a latte macchiato készítésére képes gépek között a www.philips.hu honlapon, és a műszaki 
adatlapja szerint ilyen ital készítésére nem is képes. 
A kérelmező hangsúlyozta, hogy az ajánlatkérő a műszaki leírásban konkrét programok 
tudását írta elő, nem pedig adott italok kávégép segítségével történő elkészíthetőségét. A latte 
macchiato programmal a Smart Info Kft. ajánlata szerinti berendezés tényszerűen nem 
rendelkezik. Az előírt műszaki követelmény fennálltát nem váltja ki, hogy program hiányában 
a berendezés segítségével egyébként az előírt ital előállítható, mivel ezen esetben az előállítás 
nem konkrét programmal történik. 
A kérelmező megítélése szerint az nem egy automata kávégép, amely esetében a 
felhasználónak kell gombnyomással a különböző összetevők – az eszpresszó, valamint a tej és 
tejhab – arányát, mennyiségét és időbeliségét a géppel elvégeztetni. 
 
11. A kérelmező 200.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta. 
 
Az ajánlatkérő észrevétele 
 
12. Az ajánlatkérő kérte az alaptalan jogorvoslati kérelem elutasítását.  
 
13. Az ajánlatkérő előadta, hogy a kérelmező által hivatkozott honlap szerint a Smart Info 
Kft. ajánlata szerinti gép bármely tejes készítmény készítésére, tejhab és tej gőzölésére is 
alkalmas, továbbá Latte Perfetto technológiával rendelkezik. A felhasználói vélemények is 
leírják, hogy alkalmas latte készítésére. Az ajánlatkérő az eljárás során teljes körűen 
ellenőrizte az egyes ajánlattevők által megajánlott termékeket és azok műszaki paramétereit. 
A latte macchiato elkészítéséhez két adalék szükséges: tejhab és eszpresszó kávé. A Smart 
Info Kft. ajánlata szerinti készülék mindkét összetevő, továbbá a teljesen kész latte macchiato 
ital előállítására igazoltan és automatizáltan alkalmas. Az ajánlatkérő a műszaki leírásban, a 
program kifejezés esetében nem határozta meg, hogy a megvalósítás hány lépésből szükséges.  
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Az ajánlatkérő álláspontja szerint az volt az elvárása a műszaki leírás szerint, hogy az 
automata kávégépeknek akképpen kell a latte macchiato italt előállítani, hogy emberi 
beavatkozás csak annyiban legyen szükséges, hogy a felhasználó a kávégépbe helyezze a 
tejet, valamint az őrlendő kávét, és ezeken túl különböző gombok segítségével beállítsa az 
adott programot az automata kávégéppel, jelesül a latte macchiato elkészítését. Ezeken túl 
mindenféle emberi beavatkozás nélkül egyetlen pohárba elkészíti a Smart Info Kft. automata 
kávégép a latte macchiato italt. 
Az ajánlatkérő nem vitatta a kérelmező által ismertetett latte macchiato receptet, amely szerint 
először tejhabot kell a pohárba önteni, és erre kell rácsorgatni úgy a forró vízzel felhígított 
eszpresszót, hogy kis foltot hagyjon a tetején a tejhabnak, és három réteg jöjjön létre a 
pohárban, először a tej, utána a felhígított eszpresszó és utána a tejhab.  
Az ajánlatkérő előadta, hogy 2017. december 1-jén egy telefonos egyeztetés során a Philips 
Magyarország Kft. képviselője elismerte, hogy a Smart Info Kft. által megajánlott kávégép 
alkalmas két ütemben (két, egymás utáni programgomb megnyomása által), további emberi 
beavatkozás nélkül latte macchiato előállítására, függetlenül attól, hogy nincs kifejezetten erre 
a kávéfajtára egy folyamatként beállított, egy programgombbal indítható programja. 
Az ajánlatkérő megítélése szerint a Smart Info Kft. ajánlata szerinti gép önálló program 
szintjén nem képes latte macchiato italt készíteni, vélhetően emiatt nem szerepel a külön erre 
– program szinten – alkalmas készülékek között. Az ajánlatkérő vélelmezi, hogy a Smart Info 
Kft. ajánlata szerinti gép funkcionálisan képes latte macchiato elkészítésére, amelyre az utal, 
hogy a Philips Magyarország Kft. honlapján a készülék képe mellett egy latte macchiato képe 
szerepel. 
 
A Döntőbizottság döntése és annak indokai 
 
14. Az eljárást megindító felhívás megküldési időpontja 2017. július 18-a volt, ezért a 
Döntőbizottság az e napon hatályos jogszabályok előírásait vette figyelembe a jogorvoslati 
kérelem elbírálása során. 
 
15. A Döntőbizottságnak a jogorvoslati kérelem alapján abban a kérdésben kellett állást 
foglalnia, hogy az ajánlatkérő jogszerűen nyilvánította-e érvényesnek a Smart Info Kft. 
ajánlatát az automata kávéfőző tételre adott szakmai ajánlata alapján a műszaki leírásra 
tekintettel.  
 
16. A Kbt. 58. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles megadni az eljárást megindító 
felhívásban vagy a további közbeszerzési dokumentumokban a közbeszerzés tárgyára 
vonatkozó műszaki leírást. A műszaki leírás azoknak az előírásoknak az összessége, amelyek 
meghatározzák azokat a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek 
alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által 
igényelt rendeltetésnek. E jellemzők utalhatnak a kért építési beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának és nyújtásának folyamatára vagy módszerére, vagy életciklusa bármely más 
szakaszának valamely konkrét folyamatára, akkor is, ha ezek a tényezők végeredményben 
nem befolyásolják az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás tulajdonságait, feltéve, 
hogy kapcsolódnak a szerződés tárgyához [76. § (7) bekezdés], valamint annak értékéhez és 
céljaihoz képest arányosak. 
 
17. A Kbt. 66. § (1) bekezdése szerint az ajánlatot és a részvételi jelentkezést a gazdasági 
szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 
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18. A Kbt. 69. § (1) bekezdése szerint az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során 
az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 
19. A Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés 
érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő 
által előírt formai követelményeit.  
 
20. A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező álláspontja szerint a Smart Info Kft. 
ajánlatát azért kellett volna érvénytelennek nyilvánítani, mert a megajánlott automata kávégép 
a műszaki leírásban előírt követelményeknek nem felel meg, mivel nem rendelkezik latte 
macchiato programmal. 
 
21. A Döntőbizottság megállapította, hogy a Kbt. 58. § (2) bekezdésének a második mondata 
szerint az ajánlatkérő a műszaki leírásban rögzíti előírt jellemzők formájában a közbeszerzés 
tárgyának a rendeltetését. Ebből következően az automata kávéfőző esetében a latte 
macchiatto program egy olyan műszaki jellemző, amely a közbeszerzés tárgya egy tételének, 
az automata kávéfőzőnek az egyik rendeltetését alapozza meg. 
A Döntőbizottság álláspontja szerint a kávéfőzőnek az automata jelzője azt jelenti, hogy a gép 
a teljesen kész terméket önmaga, önállóan állítja elő, és a felhasználónak kizárólag a 
működéséhez elengedhetetlen erőforrással, valamint a termék elkészítéséhez szükséges 
nyersanyagokkal kell a készüléket ellátnia, továbbá az igényelt feladatot kell kijelölnie. Ezen 
utóbbi cselekmény azt jelentheti, hogy a felhasználó a gép kezelőfelületén megadja azt az 
utasítást az eszköznek, amelyet végrehajtatni kíván. Amennyiben a felhasználónak részt kell 
vennie egyéb módon a kész termék előállításában, akkor az adott gép nem tekinthető 
automatának. 
A Döntőbizottság álláspontja szerint a latte macchiato program egy automata kávéfőző 
esetében azt jelenti, hogy a gép képes a fent kiejtett automata módon a latte macchiato italt 
előállítani. 
Az ajánlatkérő érvényes ajánlatot tevőként tüntette fel a Smart Info Kft.-t az ajánlatok 
elbírálásáról szóló összegezésben, ezért a bírálat során akként döntött, hogy a Smart Info Kft. 
által megajánlott kávéfőző automata módon el tudja készíteni a latte macchiato italt.  
A Smart Info Kft. egy Philips HD8834/09 MINUTO készüléket ajánlott meg. A Philips 
Magyarország Kft. hivatalos honlapján (www.philips.hu) belül van egy aloldal 
(https://www.philips.hu/c-m-ho/kave/kave-101/kavefajtak-es-gyakran-ismetelt-kerdesek/latte-
machiato), amelyen lehetőség van a latte macchiato készítésére alkalmas kávéfőzők 
keresésére egy másik aloldalra átlépve. Azonban a latte macchiato készítésére alkalmas 
kávéfőzők aloldalán (https://www.philips.hu/c-m-ho/kave/latest#filters=SENSEO_SU%2 
CDRIP_FILTER_COFFEE_MACHINES_SU%2CBEANTOCUP_SU2%2CSUPER_AUTO
MATIC_ESPRESSO_SU%2CFK_COFFEE_MILK_DRINKS&sliders=&support=&price=&
priceBoxes=&page=&layout=96.subcategory.p-grid-icon) felsorolt gépek között nem 
található meg a Philips HD8834/09 MINUTO készülék. 
A Döntőbizottság megvizsgálta a Philips HD8834/09 MINUTO készülék termékjellemzőit és 
műszaki adatait a Philips Magyarország Kft. hivatalos honlapjának megfelelő aloldalán 
(https://www.philips.hu/c-p/HD8834_09/3100-series-automata-eszpresszo-kavefoezoe/ 
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specifications), viszont ezen aloldalon sem fellelhető a latte macchiato készítésére való 
alkalmasság adata. Ezen aloldal szerint a Philips HD8834/09 MINUTO készülék képes 
egyebek mellett eszpresszót és tejhabot, a latte macchiato két összetevőjét készíteni. 
Az ajánlatkérő a jogorvoslati eljárás tárgyalásán vállalta, hogy írásban megjelöli azon 
forrásoknak az összességét, amelyekből meggyőződött az ajánlatok bírálata folyamán arról, 
hogy a Smart Info Kft. szakmai ajánlata megfelel a műszaki leírásban lévő, automata 
kávéfőző tételre vonatkozó előírásoknak, továbbá azt is vállalta, hogy írásban, megfelelő 
bizonyítékok csatolásával előadja, hogy a Smart Info Kft. ajánlata szerinti gép miképpen 
képes egy teljes latte macchiato italt elkészíteni. Az ajánlatkérő a Döntőbizottság e kifejezett 
felhívásaira nem nyújtott be érdemi, új és a döntőbizottsági felhívásban kért érvelést 
tartalmazó nyilatkozatot és annak bizonyítékait. 
Az ajánlatkérő azt fejtette ki, hogy a Smart Info Kft. által megajánlott kávégép önálló 
program szintjén nem képes latte macchiato italt készíteni, hanem kizárólag annak 
összetevőit: a tejhabot és az eszpresszó kávét. Viszont álláspontja szerint e gép a két 
alkotórészből valamilyen módon össze tudja állítani a latte macchiato italt, csak az ajánlatkérő 
azt nem adta elő, hogy miként és mi ezen állításának a bizonyítéka. 
A Döntőbizottság a Philips Magyarország Kft. hivatalos honlapja fenti aloldalainak adatai 
alapján megállapította, hogy a Smart Info Kft. nem a Kbt. 66. § (1) bekezdésének szerint, a 
műszaki leírásban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el az 
ajánlatát, mert a Smart Info Kft. által megajánlott kávégép nem rendelkezik latte macchiato 
programmal, mivel nem képes latte macchiato italt automata módon elkészíteni. 
 
22. A fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő jogsértően bírálta 
el a Kbt. 69. § (1) bekezdése szerint a Smart Info Kft. ajánlatát és nyilvánította érvényessé. 
Ebből következően a Döntőbizottság megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem alapos. 
 
23. A Döntőbizottság a Kbt. 165. § (2) bekezdés d) pontja alapján állapította meg a jogsértés 
megtörténtét és alkalmazta a Kbt. 165. § (3) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményt, 
megsemmisítette az eljárást lezáró döntést. 
 
24. A Kbt. 165. § (3) bekezdésének d) pontja szerint amennyiben a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg bírságot szabhat ki a jogsértő szervezettel 
vagy személlyel, valamint a jogsértésért felelős személlyel vagy a szervezettel jogviszonyban 
álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben. 
 
25. A Kbt. 165. § (4) bekezdése szerint a (3) bekezdés d) pontja szerinti bírság összege – a 
(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a közbeszerzési eljárás becsült értékének, 
illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének legfeljebb 10%-a. 
 
26. A Kbt. 165. § (11) bekezdése szerint a Döntőbizottság a bírság összegének 
megállapításában az eset összes körülményét – így különösen a jogsértés súlyát, a 
közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre 
gyakorolt befolyását, a Kbt.-be ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértőnek az 
eljárást segítő együttműködő magatartását, a jogsértés megtörténte és a jogorvoslati eljárás 
megindítása között eltelt hosszú időtartamot, támogatásból megvalósult beszerzés esetén azt a 
körülményt, ha a jogsértéshez más szerv eljárásában a támogatás visszafizetésére vonatkozó 
szankció kapcsolódhat – figyelembe veszi. A bírság összegének megállapításakor figyelembe 
kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. 
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27. A Döntőbizottság jelen esetben bírság kiszabását indokoltnak tartotta, tekintettel arra, 
hogy az ajánlatkérő súlyos jogsértést követett el azzal, hogy a közbeszerzési eljárásban 
jogsértően nyilvánított érvényesnek egy ajánlatot és nyertesnek az azt benyújtó ajánlattevőt. 
A Döntőbizottság a bírság összegére vonatkozó döntése során az ajánlatkérő javára értékelte 
azt a körülményt, hogy a jogsértés reparálható. 
A Döntőbizottság a bírság összegére vonatkozó döntése során az ajánlatkérő terhére értékelte 
azt a körülményt, hogy a jogsértés a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre jelentős befolyást 
gyakorolt. 
 
28. A Kbt. 145. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására – e 
törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott kormányrendelet eltérő 
rendelkezése hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
29. Eljárási költség a Ket. 153. § 2. pontja szerint az igazgatási szolgáltatási díj, a 3. pontja 
szerint az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség és a 6. pontja szerint az ügyfél 
képviseletében eljáró személy költsége. 
 
30. 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.” 
 
31. A Ket. 157. § (2) bekezdése szerint 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. 
A Ket. 157. § (3) bekezdése szerint, 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. 
 
32. 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”. 
 
33. A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 
45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 2. §-a következőket tartalmazza:  
„(1) A Közbeszerzési Döntőbizottság az ügy érdemében hozott határozatában a Ket. 158. § 
(1) bekezdésétől eltérően az eljárási költségekről való döntés keretében az igazgatási 
szolgáltatási díjról a (2)-(3) bekezdés szerint rendelkezik. 
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(2) Amennyiben a jogorvoslati ügyet lezáró érdemi határozatban a Közbeszerzési 
Döntőbizottság a Kbt. 165. § (2) bekezdés c)-f) pontja szerinti döntéseket hoz, a befizetett 
igazgatási szolgáltatási díj 200 000 forintot meghaladó része a kérelmezőnek a Közbeszerzési 
Döntőbizottság érdemi határozatának megküldését követő 8 napon belül 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. 
(3) 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 (2) bekezdés 
szerinti saját bevételével csökkentett részét az alapos és alaptalan kérelmek arányának 
figyelembevételével téríti vissza a kérelmezőnek.” 
 
34. A Döntőbizottság a kérelmező jogorvoslati kérelmét alaposnak ítélte, ezért kötelezte az 
ajánlatkérőt, hogy fizessen meg a kérelmezőnek 200.000.-Ft, azaz kétszázezer forint 
igazgatási szolgáltatási díjat a Ket. 157. § (2) bekezdésének b) pontja alapján.  
 
35. A kérelmező kérte az ajánlatkérő kötelezését bruttó 13.769.-Ft eljárási költség 
megfizetésére a kérelmező képviseletében eljáró személy utazási költségeire figyelemmel. A 
Ket. 153. § 3. pontja lehetőséget ad az ügyfél megjelenésével kapcsolatos eljárási költségnek, 
a 6. pontja pedig az ügyfél képviseletében eljáró személy költségének az elszámolására. A 
Döntőbizottság a kérelmezőnek – az alapos jogorvoslati kérelemmel kapcsolatosan 
előterjesztett – e költségigényét alaposnak találta, és ekként a Ket. 157. § (2) b) pontja alapján 
az ajánlatkérőt kötelezte e költség viselésére. 
 
36. A határozat bírósági felülvizsgálatát a Kbt. 170. §-a biztosítja. A Döntőbizottság 
tájékoztatja az ügyfeleket, hogy jelen határozat bírósági felülvizsgálatára – mivel az 
ajánlatkérő székhelye Budapesten található – a Pp. 326. § (14) bekezdés b) pontja alapján a 
Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes. A Kbt. 172. § (1) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntőbizottság az ügyfelek figyelmét arra, 
hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül kívánják a határozat bírósági felülvizsgálatát, akkor 
a tárgyalás tartását a keresetlevélben kell kérni. A jogi képviselővel eljáró fél, illetve a 
belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet számára a Pp. 340/B. §-a írja elő az 
elektronikus út kötelező alkalmazását. 
 
Budapest, 2017. december 19. 
 
 
 

Dr. Jánosi Bálint sk. 
a tanács elnöke 

Molnár Andrea sk. 
közbeszerzési biztos 

Dr. Horváth Éva sk. 
közbeszerzési biztos 
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        Tóth Zoltánné 
                  titkárságvezető  
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