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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 javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. 
 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%. 
 
 
  



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.  20  
2. 22  
3. 18  
4. 40  

 
 
  



1. feladat Összesen: 20 pont 
 
A következőkben egy közbeszerzési pályázatra jelentkezett cég pénzügyi kimutatásait látja. 
Végezze el az alábbi feladatokat! 
 

a. Egészítse ki a kimutatások hiányzó adatait!      15 pont 
 

MINTA Kft. 
Mérleg, 2013. december 31. (adatok ezer Ft-ban) 

 
ESZKÖZÖK 

 

Ssz. A tételek megnevezése Előző év 
2012.12.31. 

Tárgyév 
2013.12.31. 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 23698 26020 
I. Immateriális javak 0 2220 
II. Tárgyi eszközök 23400 23800 
III. Befektetett pénzügyi eszközök 298 0 
B. FORGÓ ESZKÖZÖK 4066 4292
I. Készletek 1202 1800 
II. Követelések 2000 2345 
III. Értékpapírok 0 0 
IV. Pénzügyi eszközök  864 147 
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK  0 0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 27764 30312

 
FORRÁSOK 

 

Ssz. A tételek megnevezése 
Előző év 

2012.12.31. 
Tárgyév 

2013.12.31. 
D. SAJÁT TŐKE  12584 10912
I. Jegyzett tőke  5000 5000 
III. Tőketartalék 902 0 
IV. Eredménytartalék  6350 5784 
V. Lekötött tartalék  0  0  
VII. Mérleg szerinti eredmény  332 128 
E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 
F. KÖTELEZETTSÉGEK 15180 19400
I. Hátrasorolt kötelezettségek   0 0  
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek  10000 16000 
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 5180 3400 
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK  0 0 
FORRÁSOK ÖSSZESEN 27764 30312

 
 
 
 
 
 



 
MINTA Kft 

Eredménykimutatás, 2013. december 31. (adatok ezer Ft-ban) 
 

Sorsz. A tételek megnevezése Előző év 
2012.12.31. 

Tárgyév 
2013.12.31. 

I. Értékesítés nettó árbevétele  45230 43502 
II. Aktivált saját teljesítmények értéke  0 0 
III. Egyéb bevételek  0 0 
IV. Anyagjellegű ráfordítások  23460 19847 
V. Személyi jellegű ráfordítások  15486 16198 
VI. Értékcsökkenési leírás  4000 5000 
VII. Egyéb ráfordítások  0   0 
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  2284 2457 
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei  0 0 
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai  1756 2297 
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE  -1756 -2297 
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 528 160 
X. Rendkívüli bevételek  0  0  
XI. Rendkívüli ráfordítások  0  0  
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY  0 0 
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY  528 160 
XII. Adófizetési kötelezettség  196 32 
F. ADÓZOTT EREDMÉNY  332 128 
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY  332 128 
 
Értékelés: Csak a fenti értékek fogadhatók el. Értékenként egy pont adható, részpontszám nem 
adható! Nem egyértelmű, vagy nem pontos számadat esetén pont nem adható! 
 

b. A pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények alapján minősítse az ajánlattevőt! Az 
ajánlat csak akkor fogadható el, ha mindegyik kritériumnak megfelel az ajánlattevő! 
           5 pont 

 
A szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, amennyiben az utolsó kettő 
(2012-2013) lezárt üzleti évéről szóló számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján 
a) a mérleg szerinti eredménye bármelyik évben negatív.  
b) ha a tőkeerősségi mutatója bármelyik évben nem éri el a 0,3-at.  
 

a) a mérleg szerinti eredménye bármelyik évben negatív.  (1 pont) 
 

2012. év: 332 
 

2013. év: 128 
 
Értékelés: A mérleg szerinti eredmény egyik évben sem negatív, az ajánlattevő megfelel 
az alkalmassági minimumkövetelménynek. 
 
Értékelés: évenkénti rögzítés összesen 0,5 pont, értékelés 0,5 pont, összesen 1 pont. 
  



 
b) ha a tőkeerősségi mutatója bármelyik évben nem éri el a 0,3-at.  (3 pont) 

 
Számítás: Saját tőke/ Összes forrás 
 
2012. év: 12584/27764= 0,45 
 
2013. év: 10912/30312= 0,36 
 
Értékelés: Az ajánlattevő mindkét évben megfelel az alkalmassági minimum-
követelménynek. 
 

A számítás képletének helyes felírása 1 pont, számítás évenként 0,5-0,5 pont, értékelés 1 pont. 
Összesen 3 pont. A kerekítésből adódó eltéréseket ne vegyék figyelembe! 
 

A kritériumok értékelése összességében:       (1 pont)  

A Kft. az alkalmassági kritériumoknak megfelel. 
Értékelés: a szöveges minősítésre 1 pont adható. 
 
2. feladat Összesen: 22 pont 
 

A Kbt. 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezet a Kbt. Második 
Része szerinti hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni – közszolgáltatási 
tevékenység biztosításával összefüggő – árubeszerzés tárgyban. Az eljárás részvételi 
felhívással indul. 
 

A feladat megoldásakor jelölje meg az alkalmazandó hirdetménymintát, és hirdetményminta 
rendeletet is! 
 

Válaszában továbbá térjen ki arra is, hogy az ajánlatkérőnek az alábbiakban meghatározott 
információkat a hirdetményminta mely pontjaiban kell megadnia! 
Pont kizárólag a pontos válaszért adható. 
 
Információ: 

- közös közbeszerzési szójegyzék, fő tárgy 
- teljesítés helye 
- az ajánlatok felbontásának helye 
- elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
- részvételi határidő 
- a szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 
- a jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 
- műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
- a szerződés időtartama 
- teljes mennyiségre vonatkozó információ  
- a keretmegállapodás időtartama 
- a szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
- a szerződés védett műhelyek számára fenntartott 
- az ajánlatok felbontásának dátuma 
- részekre vonatkozó információk 
- gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
- európai uniós alapokra vonatkozó információk  
- hirdetmény feladásának időpontja  



 
A helyes hirdetménymintáért 1 pont, a hirdetményminta rendelet meghatározásáért 3 pont jár; 
a felsorolt információk helyének pontos meghatározásáért válaszonként 1 pont, a feladatra 
mindösszesen 22 pont jár.  
 
Megoldás: 
Az alkalmazandó hirdetményminta rendelet pontos meghatározása: 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        (3 pont) 
 
Az alkalmazandó hirdetményminta megjelölése: V. melléklet    (1 pont) 
 
 
A hirdetményminta azon részeinek megjelölése (szakasz, pont, - ahol alkalmazható - alpont 
feltüntetésével), ahol a fenti információk szerepeltetendőek: 
 

- közös közbeszerzési szójegyzék, fő tárgy: II.1.6. pont    (1 pont) 
- teljesítés helye: II.1.2. pont        (1 pont) 
- az ajánlatok felbontásának helye IV.3.7.      (1 pont) 
- elektronikus árlejtésre vonatkozó információk: IV.2.2. pont   (1 pont) 
- részvételi határidő: IV.3.4.        (1 pont) 

 
- a szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: II.1.7. pont 

(1 pont) 
 

- a jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv: VI.4.1.     (1 pont) 
- műszaki, illetve szakmai alkalmasság: III.2.3 pont    (1 pont) 
- a szerződés időtartama: II.3. pont       (1 pont) 
- teljes mennyiségre vonatkozó információ: II.2.1.    (1 pont) 
- a keretmegállapodás időtartama: II.1.4      (1 pont) 
- a szerződést biztosító mellékkötelezettségek: III.1.1    (1 pont) 
- a szerződés védett műhelyek számára fenntartott: III.2.4   (1 pont) 
- az ajánlatok felbontásának dátuma: IV.3.7     (1 pont)  
- részekre vonatkozó információk: II.1.8      (1 pont) 
- gazdasági és pénzügyi alkalmasság: III.2.2     (1 pont) 
- európai uniós alapokra vonatkozó információk VI.2    (1 pont) 
- hirdetmény feladásának időpontja VI.5      (1 pont) 

 
  



3. feladat     Összesen: 18 pont 
 

Az alábbiakban meghatározott információk alapján számítsa ki a közbeszerzési eljárás 
megjelölt eljárási cselekményeinek időpontját! 
 
A megoldás részét képezi az adott határidő számításakor figyelembe vett tényezők leírása és a 
pontos időpont (határidő) megadása is. Ahol a megoldáshoz indokolás szükséges, a maximális 
pontszám csak a helyes indokolás és a helyes időpont megadása esetén érhető el. Minden, a 
feladatban megadott információra ki kell térni az indokolás körében. 
 
Az eljárási határidőket azok legkorábbi időpontjában kell megjelölni (például: a hirdetmény 
feladásától számított 40. nap). 
 
Információk: 
- Helyi önkormányzatok társulása a Kbt. Harmadik Része 121. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti meghívásos eljárást folytat le árubeszerzés tárgyban, 
- az eljárást megindító felhívást az ajánlatkérő 2014. január 7. napján küldte meg a 

Közbeszerzési Hatóság részére, amely 2014. január 8. napján tette közzé a 
Közbeszerzési Értesítőben, 

- a részvételi jelentkezések benyújtására az ajánlatkérő annyi részvételi határidőt 
biztosít, amely alatt megfelelően lehet részvételre jelentkezni, 

- a részvételi szakasz eredményes lett, ajánlatkérő 2014. február 4. napján közli a 
részvételre jelentkezőkkel a részvételi szakasz eredményét, 

- ajánlatkérő a törvényben az ajánlattételi felhívások megküldésére biztosított határidő 
utolsó napján küldi meg az ajánlattételi felhívásokat az alkalmasnak minősített 
jelentkezők részére, 

- az ajánlatok benyújtására az ajánlatkérő a törvényi minimumot biztosítja (sürgősség 
nem áll fenn), 

- az ajánlatkérő dokumentációt készít, 
- az ajánlatkérő - amely esetben releváns - az egyes határidők időpontjait egységesen 

11.00 óra időpontban határozza meg, 
- a közbeszerzési eljárást nem külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés 

mellett folytatják le.  
Megoldás: 

 
1.) Az eljárás megindításának időpontja: 2014. január 7.,    (1 pont) 

tekintettel arra, hogy nemzeti eljárásrendben hirdetménnyel induló eljárás 
(elfogadható még: meghívásos eljárás) esetén az eljárás megindításának 
időpontja a hirdetmény ajánlatkérő által történő megküldésének napja.  
          (2 pont) 

 
2.) ajánlattételi felhívások megküldésének ideje: a részvételi szakasz eredményének a 

részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől számított 5 munkanapon belül  
(2 pont) 

Az ajánlattételi felhívások megküldésének időpontja (indokolással):  
2014. február 11.,         (1 pont) 
figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő 2014. február 4. napján közölte a 
részvételre jelentkezőkkel a részvételi szakasz eredményét.   (2 pont) 

  



 

3.) ajánlattételi határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított 
20. nap.          (2 pont) 

Az ajánlattételi határidő: 2014. március 3.     (1 pont)  
11.00 óra          (1 pont) 
 

4.) dokumentáció beszerzésének határideje: az időpont megegyezik az ajánlattételi 
határidő lejártának időpontjával,       (2 pont) 
azaz 2014. március 3. 11.00 óra  

(1 pont) 

5.) ajánlati kötöttség végső időpontjának meghatározása: ajánlattételi határid ő 
lejártától számított 30. nap.       (2 pont) 

Az ajánlati kötöttség végső időpontja: 2014. április 2.    (1 pont)  

 
4. feladat                     Összesen: 40 pont 
 

Az ajánlatkérőnek minősülő szervezet a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a következő 
feladatban leírt eljárási cselekményeket végezte, döntéseket hozta. Állapítsa meg, hogy az 
ajánlatkérő mely eljárási cselekményei, döntései minősülnek jogsértőnek! A feladat 
megoldása során térjen ki arra is, hogy mi lett volna a Kbt. rendelkezéseinek megfelelő 
eljárás, döntés! A helyes döntés feltüntetésekor a vizsgázónak hivatkoznia kell a megfelelő 
döntés indokára is. 
 
[1 pont jár válaszonként a jogsértő döntés meghatározásáért, és 3 pont jár a megfelelő 
indokolásért.] 
 
Feladat:  
Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő saját forrásból, a Kbt. Második Része 
szerinti – árubeszerzésre irányuló – meghívásos közbeszerzési eljárást indított. A beszerzés 
becsült értéke 150 millió forint. A részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény 2013. november 
4. napján került feladásra a TED-adatbankban történő közzétételre. Ajánlatkérő a 
közbeszerzés tárgyaként televíziókat jelölt meg. A hirdetmény szerint a televíziókból 2000 
darab szükséges. Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban kizáró okokként a Kbt. 56. §-a (1)-
(2) bekezdésének pontjait írja elő.  
 
Ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata körében a szakmai tapasztalatra vonatkozó 
körülményekre vonatkozóan – 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelő – a 
referenciaigazolásokat, valamint a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozóan – a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelő – mérlegadatot kért. 
Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírta, hogy a részvételi jelentkezéseket két 
példányban kell benyújtani papír alapon. Ajánlatkérő kérte a részvételre jelentkezőket, hogy a 
könnyebb megismerhetőség érdekében ne zárják le a részvételi jelentkezést tartalmazó 
küldeményt. 
A részvételi szakasz eredményesen zárult. Egy előzetes vitarendezési kérelem 
kezdeményezésére jogosult egy szerinte jogsértő – részvételi szakaszban tett – ajánlatkérői 
eljárási cselekménnyel kapcsolatban – faxon – előzetes vitarendezést kezdeményezett. 
Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított 4. munkanapon 
tájékoztatta kérelmezőt álláspontjáról. Ajánlatkérő – tekintettel arra, hogy a kérelemben 



megfogalmazottakat nem érezte sem jogosnak, sem relevánsnak – a kérelem benyújtásáról 
igen, viszont az arra adott ajánlatkérői válaszról nem tájékoztatta az eljárás részvételre 
jelentkezőit.  
 
Az ajánlatkérő 2014. január 6-án egy alkalmasnak minősített jelentkezőnek, 2014. január 7-én 
pedig további két alkalmasnak minősített jelentkezőnek küldte meg az írásbeli ajánlattételi 
felhívást.  
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhíváshoz dokumentációt készített amely – az ajánlattételi 
felhívás szerint – az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja utáni harmadik napon lesz 
elérhető. A dokumentáció 50000 forintos térítési díj ellenében áll rendelkezésre. Az ajánlatok 
értékelési szempontjaként az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelölte meg az 
ajánlatkérő, az alábbi részszempontokkal: ellenszolgáltatás, a teljesítés időpontja, 
mérlegadatok, jótállás időtartama.  
Az ajánlatok bírálata és értékelésének elvégzése után ajánlatkérő írásbeli összegezést 
készített, amelyet az eljárás eredményéről való döntést követő három munkanapon belül 
minden ajánlattevőnek egyidejűleg, elektronikus úton megküldött.  
Egy érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett 
ajánlathoz viszonyított előnyeiről kért tájékoztatást az ajánlatkérőtől, amelyre az ajánlatkérő – 
indokolás nélkül – elutasította a válaszadást. Az írásbeli összegezés megküldését követő 2. 
munkanapon ajánlatkérő szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel.  
 
Megoldás: 

Jogszabályba ütköző döntések: Indokolással ellátott helyes döntés: 
Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban 
előírta, hogy a részvételi jelentkezéseket két 
példányban kell benyújtani papír alapon.  
(1 pont) 

Amennyiben az ajánlatkérő papír alapú 
ajánlatok benyújtását írja elő, a részvételi 
jelentkezést egy papír alapú példányban kell 
benyújtani.  
(3 pont) 

Ajánlatkér ő kérte a részvételre jelentkezőket, 
hogy a könnyebb megismerhetőség érdekében 
ne zárják le a részvételi jelentkezést 
tartalmazó küldeményt.  
(1 pont) 

Amennyiben az ajánlatkérő papír alapú 
részvételi jelentkezések benyújtását írja elő, a 
részvételi jelentkezést zártan kell benyújtani.  
(3 pont) 
 

Ajánlatkér ő az ajánlattételi felhíváshoz 
dokumentációt készített, amely – az 
ajánlattételi felhívás szerint – az ajánlattételi 
felhívás megjelenésének napja utáni 
harmadik napon lesz elérhető  
(1 pont) 

A dokumentációnak – meghívásos eljárás 
esetén – az ajánlattételi felhívás megjelenésének 
napjától rendelkezésre kell állnia.  
(3 pont) 
 

Ajánlatkér ő az előzetes vitarendezési kérelem 
megérkezésétől számított 4. munkanapon 
tájékoztatta kérelmezőt álláspontjáról.  
(1 pont) 

Ajánlatkér ő a kérelemmel kapcsolatos 
álláspontjáról a vitarendezést kérelmezőt a 
kérelem megérkezésétől számított három 
munkanapon belül tájékoztatja.  
(3 pont) 

Ajánlatkér ő – tekintettel arra, hogy a 
kérelemben megfogalmazottakat nem érezte 
sem jogosnak, sem relevánsnak – a kérelem 
benyújtásáról igen, viszont az arra adott 
ajánlatkérői válaszról nem tájékoztatta az 
eljárás részvételre jelentkezőit.  
(1 pont) 

Az előzetes vitarendezési kérelem 
benyújtásáról, valamint az arra adott 
válaszáról az eljárás valamennyi - általa ismert 
- ajánlattevőjét vagy részvételre jelentkezőjét is 
tájékoztatja.  
(3 pont) 



Az ajánlatkérő 2014. január 6-án egy 
alkalmasnak minősített jelentkezőnek, 2014. 
január 7-én pedig további két alkalmasnak 
minősített jelentkezőnek küldte meg az 
írásbeli ajánlattételi felhívást.  
(1 pont) 

Ha a részvételi szakasz eredményes, az 
eredménynek a részvételre jelentkezőkkel 
történt közlésétől számított öt munkanapon 
belül az ajánlatkérő köteles az alkalmasnak 
minősített jelentkezőknek az írásbeli 
ajánlattételi felhívást egyidejűleg megküldeni. 
(3 pont) 

A dokumentáció 50000 forintos térítési díj 
ellenében áll rendelkezésre.  
(1 pont)   

A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági 
szereplő térítésmentesen átveheti.  
(3 pont) 

Az ajánlatok értékelési szempontjaként az 
összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztását jelölte meg az ajánlatkérő, az 
alábbi részszempontokkal: ellenszolgáltatás, a 
teljesítés időpontja, mérlegadatok, jótállás 
időtartama. 
(1 pont)   

 A részszempontok között nem értékelhető az 
ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassága (mérlegadatok).  
(3 pont)   
 

Egy érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő a 
nyertes ajánlat jellemzőir ől és az általa tett 
ajánlathoz viszonyított előnyeiről kért 
tájékoztatást az ajánlatkérőtől, amelyre az 
ajánlatkérő – indokolás nélkül – elutasította a 
válaszadást.  
(1 pont)   

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő 
ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni 
a nyertes ajánlat jellemzőir ől és az általa tett 
ajánlathoz viszonyított előnyeiről figyelembe 
véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz 
fűződő érdekeit is. 
(3 pont)    

Az írásbeli összegezés megküldését követő 2. 
munkanapon ajánlatkérő szerződést kötött a 
nyertes ajánlattevővel.  
(1 pont)   

A szerződést nem lehet megkötni az írásbeli 
összegezés megküldése napját követő tíz napos 
időtartam lejártáig.  
(3 pont)   

 


