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5/2016 (II.08) Kancellári Körlevél 

a 2016. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról 

 

Tisztelt Átfogó Szervezeti Egység Vezetői! 

 

I. Az uniós eljárásrendben irányadó uniós értékhatárokat 2016. évre vonatkozóan az 

2015/2170/EU, 2015/2171/EU, 2015/2172/EU bizottsági rendeletei tartalmazzák.  

A Bizottsági a rendeletekkel egyidejűleg közzétette a 2015/C 392/01 számú közleményét, 

melyben közreadta a rendeletekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti 

valutákban kifejezett értékeit.  

 

2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig az uniós eljárásrendben – a Kbt. II. része 

alkalmazásában – irányadó közbeszerzési értékhatárok a BME vonatkozásában 

(általános forgalmi adó nélkül számított): 

 

Árubeszerzés esetén: 209 000 euró  64 135 830 forint; 

Szolgáltatás megrendelése esetén: 209 000 euró  64 135 830 forint; 

Építési beruházás esetén: 5 225 000 euró  1 603 395 750 forint; 

Építési koncesszió esetén: 5 225 000 euró 1 603 395 750 forint; 

Szolgáltatási koncesszió esetén: 5 225 000 euró 1 603 395 750 forint; 

Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén:  64 135 830 forint 

 

II:  A nemzeti közbeszerzési eljárások tekintetében alkalmazandó nemzeti közbeszerzési 

értékhatárokat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény a 68.§-ában rögzíti.  

 

2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig a nemzeti közbeszerzési eljárásokban – Kbt. 

III. részének alkalmazásakor - irányadó nemzeti közbeszerzési értékhatárok a BME 

vonatkozásában (általános forgalmi adó nélkül számított): 

 

Árubeszerzés esetében:  8 millió forint; 

Építési beruházás esetében:    15 millió forint; 

Építési koncesszió esetében:    100 millió forint; 

Szolgáltatás megrendelése esetében:  8 millió forint; 

Szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint. 



 

 

Közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzés esetén a Kbt. vonatkozó előírásai szerint kell 

eljárni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az értékhatárokat a Kbt.-ben előírt 

egybeszámítási szabály szerint összevontan, egyetemi szinten kell figyelembe venni, azaz 

az intézményen belüli azonos típusú beszerzések értékeit kötelező egybeszámítani. Így 

előfordulhat, hogy egy szervezeti egység beszerzési igényének becsült értéke nem haladja 

meg a közbeszerzési értékhatárt, de az egyetem más szervezeti egységének azonos beszerzési 

igényére tekintettel közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 

Az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására a Kancellária, Jogi Igazgatóság, 

Közbeszerzési Jogi Osztály készséggel áll rendelkezésükre a kozbeszerzes@mail.bme.hu e-

mail címen és a 33-10, 33-88 telefonszámon. 

Kérem, szíveskedjenek gondoskodni arról, hogy e tájékoztató tartalmát a szervezeti egységek 

vezetői és a beszerzésekkel foglalkozó munkatársai megismerjék. 

E körlevél megjelenésével egyidejűleg az azonos tárgyú 5/2015. (02.12.) számú Kancellári 

Körlevél hatályát veszti. 

 

 

Budapest, 2016. február 8. 

 

Tisztelettel: 

 ……………………. 

 Barta-Eke Gyula 

 kancellár 
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