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72. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti 

közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre 

vonatkozó értékhatárt - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig 

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint, 

b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint, 

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint, 

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint, 

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre 

vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. 

december 31-éig 

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint, 

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint, 

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint, 

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint, 

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint. 

73. § (1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre 

és szolgáltatás megrendelésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - 

kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2019. 

január 1-jétől 2019. december 31-éig 

a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők 

esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén 

beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. 

mellékletében szerepel, 144 000 euró, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800050.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3Dk%25C3%25B6zbeszerz%25C3%25A9si#lbj0id92c1


b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) 

bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a 

védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel, 

221 000 euró, 

c) a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés 

tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 

000 euró. 

(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési 

beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a 

közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2019. január 1-jétől 

2019. december 31-éig 5 548 000 euró. 

(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és 

a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 

2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig 5 548 000 euró. 

(4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati 

eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a 

közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2019. január 1-jétől 

2019. december 31-éig 

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a 

tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor, 

b) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok minden 

olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a 

pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja 

ezeket az értékhatárokat. 

74. § (1) A 73. § (1), (2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói 

szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. 

december 31-éig 

a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 443 000 euró, 

b) építési beruházásra 5 548 000 euró, 

c) a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 

000 000 euró. 



(2) A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó 

uniós közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig 

a) 443 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás 

megrendelésére kerül sor, 

b) 443 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a 

pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja 

ezt az értékhatárt. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint az 73. §-ban meghatározott uniós 

értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában így közzétett - az Európai Bizottság által kétévente 

felülvizsgált - összeget kell figyelembe venni. 

75. § A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti 

uniós értékhatár 2019. január 1-től 2019. december 31-ig 

a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 443 000 euró, 

b) építési beruházás esetén 5 548 000 euró. 
 


