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I. BEVEZETÉS 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

42. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve elkészítette és a Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

nyilvánosságra hozza a 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. 

A Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján „A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 

vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. 

Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, 

megadva a módosítás indokát is.” 

Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság a hivatkozott irányelvekben meghatározott eljárás szerint 

(2014/24/EU irányelv1 6. cikke, 2014/25/EU irányelv2 17. cikke, valamint a 2014/23/EU3 irányelv 9. cikke) 

főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükség van rá hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet 

(WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz. 

2022-től - tekintettel arra, hogy a legutóbbi változtatásra 2019-ben került sor - az értékhatárok módosításra 

kerülnek. A 2022. január 1-jétől – két évig - irányadó pontos értékhatárok 2021. november 10-én kerültek 

megállapításra.  

A klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok eredetileg a 2014/24/EU irányelv 4. cikkében kerültek 

meghatározásra, a legutóbbi módosításokat a 2021/1952/EU bi- zottsági rendelet tartalmazza. 

A közszolgáltatókra vonatkozó uniós értékhatárokat a 2014/25/EU irányelv 15. cikke tartalmazza, melyet legutóbb 

a 2021/1953/EU bizottsági rendelet módosított. 

A koncessziókra vonatkozó értékhatárok pedig a 2014/23/EU irányelv 8. cikkében találhatóak, melyeket legutóbb 

a 2021/1951/EU bizottsági rendelet módosításaival aktualizált a Bizottság. 

A Bizottság továbbá közzétette a 2021/C 457/01 számú közleményét4, melyben közreadta a rendeletekben 

meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti valutákban kifejezett értékeit. 

1. Uniós értékhatárok 

1.1.. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén: 

- a minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek (Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontja), 

valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő 

áru a Kbt. 2. mellékletkében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) szerepel, 140 000 euró, azaz 48 997 200 

forint; 

- aKbt.5.§-aszerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott 

ajánlatkérők esetében, ha védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. 

mellékletében) nem szerepel, 215 000 euró, azaz 75 245 700 forint; 

- a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletkében (2014/24/EU 

irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró, azaz 262 485 000 forint. 

1.2. Építési beruházás esetén: 
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- 5 382 000 euró, azaz 1 883 592 360 forint. 

1..3. Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződé- sekre vonatkozó értékhatárt – ha 

a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás 

pályázati díja és a pályá- zóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: 

- a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében: 140 000 euró, azaz 48 997 200 

forint; 

- a Kbt. 5. §-a szerint egyéb ajánlatkérő esetében: 215 000 euró, azaz 75 245 700 forint. 

1.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor: 

Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 382 000 euró, azaz 1 883 592 360 forint. 

---- 

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti 

értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény a 74. §-ában állapítja 

meg a 2022 január 1-jétől 2022. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési 

értékhatárokat. A 2021. évre meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok 

nem változtak. 

2. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok 

2.1. Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok: 

- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint; 

- építési beruházás esetében 50 000 000 forint; 

- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint. 

2.2. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor 

2.2.1. Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában: 

- építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint; 

- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint. 

3. A Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok 

3.1. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000 euró, azaz 27 998 400 forint, 

3.2. építési beruházások esetében pedig 1 000 000 euró, azaz 349 980 000 forint. 
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II. KÖZBESZERZÉSI TERV 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat, mint a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Ajánlatkérő a 2022. évben az alábbi közbeszerzési eljárásokat kívánja lefolytatni. 

 Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 
tervezett mennyisége 

Közbeszerzésre 
irányadó 
eljárási 

rend 

Tervezett eljárás 
fajtája 

Eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 

I. Árubeszerzés       
II. Építési beruházás       
 
 
 
 
 
 
 
 

Külterületi helyi közutak fejlesztése 
Balatonőszödön 

Külterületi helyi közutak 
fejlesztése 

Nemzeti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kbt. 112. § (b) 
bekezdés szerinti, nyílt 
közbeszerzési eljárás 
 
 

  2022. év II. negyedév 2022. III. negyedév 

III. Szolgáltatás 
megrendelés 
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