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Megjegyzések

� Az előadásanyagban használt kifejezések szabadfordítás 
eredményei, vagy gyakran az értelmezést könnyebben 
lehetővé tevő új meghatározásokat tartalmaznak, melyek 
nem feltétlenül azonosak a későbbi implementáció során a 
törvénybe kerülő szöveggel. 

� A rövidítések a könnyebb érthetőséget szolgálják, az előadás 
során kiegészítésre kerülnek. 

� A kommentek a kormány által elfogadott közbeszerzési 
jogszabályváltozásra vonatkozó koncepció alapján történnek. 
Nem kívánjuk azt a látszatot kelteni, hogy a várható 
jogszabályi változások normaszöveg-tartalommal 
ismertetésre kerülnek. 

� A jogesetek szabad válogatás eredményei. 

Hatályba lépett változások a 
közelmúltban

� 2018/2011. (X. 19.) Korm. R. a minősített adatot, az ország 
alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a 
különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések 
sajátos szabályairól

� Hatályon kívül

� 272/214. (XI. 5.) Korm. R. 2014-20 programozása 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatási források felhasználásának rendjéről – hatályba 
lépett



2015. Jan 1., 2015. Feb 1. 

Törvényváltozás

Nemzeti rezsim, új kivételi kör

� o) olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely a 
pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, 
kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 
2003. évi XLVII. törvény 1. §-a alapján létrehozott alapítvány 
alapító okiratában meghatározott tudományos, 
ismeretterjesztő, kutatási vagy oktatási tevékenység 
végzésére irányul, vagy azt közvetlenül segíti;

� p) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a 
Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit 
Részvénytársaság által a médiatartalmak elkészítéséhez 
szükséges technikai eszközök és szolgáltatások 
beszerzésére.

A szerződés tartalma

125. § (1) Az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan sajátos, különösen szociális, illetve

környezetvédelmi, minőségbiztosítási feltételeket határozhat meg. Az ilyen szerződéses feltételekre utalást az 
eljárást megindító felhívásban fel kell tüntetni, és a feltételeket a dokumentációban foglalt 
szerződéstervezetnek tartalmaznia kell.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása nem eredményezheti az ajánlattevők indokolatlan és hátrányos vagy 
előnyös megkülönböztetését, továbbá nem lehet előírni a szerződés teljesítésével kapcsolatban a 
közbeszerzési műszaki leírás, az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, 
valamint műszaki vagy szakmai alkalmassága vizsgálatának körébe tartozó, továbbá az adott közbeszerzési 
eljárásban az ajánlatkérő által értékelési szempontnak minősített feltételt.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociális feltételnek minősül különösen

a) a szerződésnek védett munkahely vagy szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szervezet 
bevonásával történő teljesítése;

b) álláskeresők, valamint munkanélküliek vagy fogvatartottak foglalkoztatása;

c) gyermekgondozási segélyben, valamint gyermeknevelési támogatásban részesülő személynek az ellátás

folyósítása alatt, illetve az ellátás megszűnését követően, csecsemőgondozási díjban és gyermekgondozási 
díjban részesülő személynek az ellátás megszűnését követően részmunkaidőben történő foglalkoztatása;

d) az egyenlő bánásmód követelményének biztosítása érdekében teendő intézkedések előírása.



Hivatalból indított jogorvoslati eljárás
140. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból indított eljárását a következő szervezetek vagy személyek 
kezdeményezhetik, ha a feladatkörük ellátása során e törvénybe ütköző magatartás vagy mulasztás jut tudomásukra:

a) a Közbeszerzési Hatóság elnöke;
b) az Állami Számvevőszék;
c)a kormányzati ellenőrzési szerv;
d) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szerv;
e) a Magyar Államkincstár;
f) az alapvető jogok biztosa;
g) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet;
h) a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet;
i) a Gazdasági Versenyhivatal;
j) az európai támogatásokat auditáló szerv;
k) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter;
l) az ügyész;
m) a közbeszerzésekért felelős miniszter.
(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását az (1) bekezdés szerinti személy vagy szervezet a jogsértés 
tudomásra jutásától számított hatvan napon belül, de 
a) legkésőbb a jogsértés megtörténtétől számított három éven belül, 
b) közbeszerzési eljárás mellőzésével történt beszerzés esetén az a) ponttól eltérően a szerződés megkötésének időpontjától, 
vagy ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történt megkezdésétől számított legfeljebb 
öt éven belül,
c) a támogatásból megvalósuló beszerzés esetén az a) és b) ponttól eltérően az adott támogatás folyósítására és 
felhasználására vonatkozó külön jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartamán belül, de legalább a jogsértés 
megtörténtétől – közbeszerzési eljárás mellőzésével történt beszerzés esetén a szerződés megkötésének időpontjától, vagy ha 
ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történt megkezdésétől – számított öt éven belül 
kezdeményezheti

Utolsó törvényváltozás

Új EU irányelvek



� 2014/24/EU – klasszikus ajánlatkérők beszerzései

� 2014/25/EU – közszolgáltatók beszerzései

� 2014/23/EU – koncessziós beszerzések

Klasszikus irányelv I. – 2014/24
� Részekre bontás tilalma 

� funkcionális, gazdasági folytatólagosság, technikai és 
funkcionális egység

� Regionális és lokális intézmények részére lazább szabályozás 
� magasabb értékhatárok

� Vegyes szerződések 
� pontosított definíció

� Becsült érték 
� ajánlatkérő egy-egy egysége vonatkozásában újdonság, 

innovatív partnerség szabály
� Új kivételek 

� nemzetközi szervezet, vagy pénzügyi szervezet által 
finanszírozott projekt esetében a szabályrendszernek 
összhangban kell lennie a közösségi szabályokkal

Klasszikus irányelv II. – 2014/24
� Új kivétel 

� közösségi közlekedési szolgáltatások – metro, vasút

� Új komplex in-house definíció

� Kötelező –eközbeszerzés

� Új összeférhetetlenségi szabály

� Eszköztár megközelítés- alap és korlátozott eljárástípus

� Rövidebb eljárási hatádiők

� nyílt eljárás, lehetőség a sürgős nyílt eljárásra

� Versenypárbeszéd 

� tárgyalás is lesz

� Innovatív partnerség 

� opcionális lehetőség az új eljárástípus bevezetése



Klasszikus irányelv III. – 2014/24

Dinamikus Beszerzési Rendszer 
� akár egy rugalmas keretmegállapodásos eljárás E-katalógus 
� definíció
Centralizált beszerzés esetében lehetőség lesz más tagállam 
centralizált közbeszerzési intézményéhez, ajánlatkérőjéhez fordulni 
� átjárhatóság
Közös közbeszerzés lehetősége más tagállam ajánlatkérői között
Előzetes piaci konzultáció
� áttörés
Részajánlattétel szabályai 
� kis mértékű változás – főszabály a kötelezés
Kizáró okok bevezetése – szociális szempont pl. munkaügyi bírság 
visszatérhet

Klasszikus irányelv IV. – 2014/24
Árbevétel max a becsült érték háromszorosa lehet 

kivételek lehetnek
� Önigazolás 

� amennyiben sürgős az eljárás
� E-certis

� önkéntes alkalmazás
� Értékelési szempontnak 

� a beszerzési tárgyhoz köze kell, hogy legyen
� amennyiben a teljesítés szempontjából az alkalmazottak 

tapasztalata, kvalifikációja a teljesítés szempontjából kulcskérdés –
úgy ezt az eljárásban tekintetbe lehet venni…

� Életcikus-költség definíció és alkalmazás
� Aránytalanul alacsony ár 

� indokoláskérés lehetősége – ez az irányelvi megközelítés
� Közvetlen alvállalkozói kifizetés 

� csak lehetőség 3

Klasszikus irányelv V. – 2014/24

� Szerződésmódosítás – szigorúbb hazai megközelítés

� Körülményekben beállt lényeges változás

� A szerződés természetét nem változtatja meg

� 50%nál nem több, mint az eredeti szerződéses érték

� Nincs A és B szolgáltatás 

� helyette szociális és egyéb spec. szolgáltatások esetében 
rugalmasabb szabályok (szociális, egészségügyi, képzési)

� Közzétételi szabályok 

� magasabb értékű szerződések esetében

� Komolyabb monitoring szabályok a tagállamok számára



Közszolgáltatói irányelv I. – 2014/25
� Elhatárolás a klasszikus irányelvtől továbbra sem egyértelmű
� Új definíciók
� Vegyes rendeltetésű beszerzési tárgyak
� Kizárólagos jog
� Hatály kiterjesztése 

� olaj, gáz keresés stb, versenyhelyzettől függően
� Szociális és egyéb spec szolg

� új magasabb értékhatár
� Becsült érték 

� mint a klasszikus
� Új kivételek 

� vasút, metro közszolg
� In-house definíció

Közszolgáltatói irányelv II. – 2014/25

� Összeférhetetlenség új definíció
� Eszköztár-megközelítés
� Innovatív partnerség 

� lehetőség
� Keretmegállapodás

� max 8 év
� Dinamikus Beszerzési Rendszer 
� E-katalógus
� Kötelező e-közbeszerzés
� Átjárható közbeszerzési eljárások más EU tagállam ajánlatkérői 

között
� Előzetes piaci konzultáció
� Részajánlattétel

Közszolgáltatói irányelv III. – 2014/25

� Amennyiben a teljesítés szempontjából az alkalmazottak 
tapasztalata, kvalifikációja a teljesítés szempontjából 
kulcskérdés – úgy ezt az eljárásban tekintetbe lehet venni…

� Életcikus-költség
� Aránytalanul alacsony ár 

� lehetőség az indokoláskérésre
� 3. országból származó áruk
� Alvállalkozók közvetlen kifizetése 

� lehetőség
� Szerződésmódosítás
� Szociális, spec. Szolg

� magasabb értékhatár, lazább szabály
� Szerződés-közzétételi kötelezettség



Koncessziós irányelv – 2014/23
� Koncessziós beszerzési tárgyak definíciója
� Egyszerű és egyértelmű szabályok kellenek

� de nincs eljárási szabály az irányelvben
� Általános gazdasági érdekű szolgáltatás – amelynek nincs, az 

nem tartozik a hatálya alá
� Vegyes rendeltetésű, szociális, egészségügyi, oktatási

� Magasabb értékhatár
� Koncessziós eljárás megindításáról és eredményéről szóló 

tájékoztató
� Több fenntartható elem
� Hosszú távú szerződések 

� szerződésmódosítás alacsonyabb értékű módosítás esetében
� Bizottság 

� ellenőrzés 

Európai és hazai jogesetek

Aszfaltkeverő telep újra

431/2014

EUTAF

Vs. 

NIF Zrt. 

Győr –
Enese 
szakasz

� „Az ideiglenes szállító utaknak – az ütemterv 
szerint – a szerződéskötést követő 75. napon 
esedékes aszfaltozása, a mennyiségéből 
adódóan még nem indokolja a nyertes 
ajánlattevő rendelkezésére álló, folyamatosan 
termelő keverőtelep beüzemelését, a 
szükséges aszfaltmennyiség - figyelemmel a 
nagytömegű aszfaltozási munkák megkezdését 
megelőző 3,5 hónapos téli munkaszünetre -
más forrásból is gazdaságosan beszerezhető. „



Összeférhetetlenség

F
abricom

ítélet
Európai 
Bíróság C-
21/03 és C-
34/03 számú 
egyesített 
ügy

� Nincs összhangban az EU irányelvekkel 
az a rendelkezés, amely szerint nem 
nyújthat be részvételi jelentkezést, illetve 
nem tehet ajánlatot olyan személy, akit 
építési beruházással, árubeszerzéssel 
vagy szolgáltatásnyújtással kapcsolatos 
kutatással, kísérlet végzésével, 
tanulmány készítésével, vagy 
fejlesztéssel bíztak meg, 

� anélkül, hogy lehetővé tennénk számára 
annak bizonyítását, hogy az általa 
megszerzett tapasztalatnak az adott eset 
körülményei között nincs versenytorzító 
hatása.

Összeférhetetlenség előkészítés során

Közbeszerzé
si Hatóság 
Elnöke 

Szombathely 
Megyei Jogú 
Város 
Önkormányz
ata 

TIOP-
1.2.1/A-

12-2013-
0005 a

Az Európai Bíróság C-213/07 sz. Michaniki és a C-21/03, C-34/03 sz. Fabricom
egyesített ügyekben hozott ítélete az iránymutatók az új Kbt. összeférhetetlenségi 
szabályainak megalkotása során. (Kúria a Kfv.III.37.062/2012/10. sz. ítéletében. )

Az Európai Bíróság fenti ítéleteiben az egyenlő bánásmód elvéből levezette az 
összeférhetetlenség tilalmának követelményét, amikor kimondta, hogy a közösségi 
pénzekkel való gondos gazdálkodásra törekvés és a csalás megelőzése nyíltan 
kritizálhatóvá teszik és több tagállam büntetőjoga büntetendőnek minősíti azt a tettet, 
ha olyan személynek ítélik oda a szerződést, aki részt vesz a közbeszerzési ajánlatok 
értékelésében és kiválasztásában. Az egyenlő bánásmód elve ugyanis tiltja, hogy 
összehasonlítható helyzeteket különbözően kezeljenek, vagy, hogy különböző 
helyzeteket egyenlően kezeljenek, hacsak objektíve nem igazolt az ilyen bánásmód. 
Ehhez vizsgálni kell, hogy valóban versenytorzító helyzet alakult-e ki. …bizonyos 
előkészítő munkákban részt vett személy előnyösebb helyzetbe kerülhet ajánlatának 
megtétele szempontjából azon információk alapján, amelyeket az említett előkészítő 
munkák elvégzésekor szerezhetett a közbeszerzésre vonatkozóan. 

Minden ajánlattevőnek azonos lehetőségekkel kell rendelkeznie ajánlata kidolgozása 
során. 

„érdek összeütközésbe torkolló helyzet alakulhat ki, ha az előkészítésben részt vevő 
személy maga is ajánlattevő a közbeszerzésben, akár önkéntelenül is a számára 
kedvező irányba befolyásolhatja annak feltételeit.”

Kérdés: fennállt-e Sz. G. vonatkozásában az összeférhetetlenség az ajánlatkérői 
szervezetben (önkormányzati képviselőként a közbeszerzési bíráló bizottsági tagság) 
és a Nyugat- Pannon Zrt. ajánlattevő szervezetében (felügyelő bizottsági tagság) 
betöltött státuszára figyelemmel. 



Tényállás alapján összeférhetetlen

182/2014

a Geotechnika
’84 Kft. 

Gara -
Hercegszántó -
Nagybaracska 

Szennyvíz 
Önkormányzati 
Területfejleszté
si Társulás

KEOP-7.1.2.0-
2008-0287;

� „…a Gemenc Bau Tolna Kft. a kérelmezővel 
kapcsolatba került, hiszen a tervezői ajánlatát a 
kérelmező csatolta az indokolás során úgy, hogy 
egyértelmű volt az, hogy a tervező az ajánlatkérői 
oldalon, mint tervező, és mint a közbeszerzési 
eljárásban egyéb módon az ajánlatkérő érdekkörében 
eljáró szervezet volt. A Gemenc Bau Tolna Kft. 
képviselőjének büntetőjogi és anyagi jogi felelősséggel 
tett nyilatkozata szintén azt támasztja alá, hogy a 
kérelmező alvállalkozóként kívánta igénybe venni a 
teljesítés során. „
� „…a tényállásból az állapítható meg, hogy olyan 
helyzet alakulhat ki, amely a közbeszerzési eljárásban a 
verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Erre 
tekintettel a Döntőbizottság álláspontja szerint az 
ajánlatkérő jogszerűen nyilvánította érvénytelenné a 
kérelmező ajánlatát…”

Aránytalanul alacsony ár
A

ránytalanul 
alacsony ár

Az Európai 
Bíróság C-
285/99 és 
286/99. 
számú 
egyesített 
ügyekben 
meghozott 
ítélete

Az Európai Bíróság C-285/99 és 286/99. számú 
egyesített ügyekben meghozott ítélete a 
következőket rögzíti: „Lényeges ugyanis, hogy 
minden kirívóan alacsony értékűnek tartott 
ajánlat benyújtójának lehetősége legyen arra, 
hogy e tekintetben megfelelően érvényesíthesse 
álláspontját, oly módon, hogy ajánlata 
különböző elemeit olyan időpontban –
szükségszerűen valamennyi boríték felbontása 
után – indokolhassa, amikor már megtudta 
nemcsak azt, hogy mekkora a szóban forgó 
szerződésre alkalmazandó rendellenességi 
küszöb, valamint hogy ajánlata kirívóan 
alacsony értékűnek minősült, hanem azt is, 
hogy pontosan melyek azok a pontok, amelyek 
ajánlatkérőben kétségeket ébresztettek.”



599/10

a SAG ELV 
Slovensko a.s.,
a FELA 
Management 
AG, az ASCOM 
(Schweiz) AG, 
az Asseco
Central Europe 
a.s., a TESLA 
Stropkov a.s., az 
Autostrade per 
l’Italia SpA, az 
EFKON AG, a 
Stalexport
Autostrady SA

Vs az Úrad pre 
verejné 
obstarávanie

Aránytalanul 
alacsony ár

� Emlékeztetni kell arra, hogy a 2004/18 irányelv 55. 
cikke értelmében, ha egy adott szerződés esetében 
az ajánlatok az áruhoz, építményhez vagy 
szolgáltatáshoz képest kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást tartalmaznak, az ajánlatkérő –
mielőtt elutasítaná ezeket az ajánlatokat – „írásban 
megkéri az ajánlat általa lényegesnek ítélt 
alkotóelemeinek jellemzőit”.

� E kógens rendelkezésekből egyértelműen 
következik, hogy az uniós jogalkotó elő kívánta írni 
az ajánlatkérők számára, hogy ellenőrizze a 
kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatok alkotóelemeit azáltal, hogy arra kötelezte, 
hogy a részvételre jelentkezőktől kérje az ajánlat 
komolyságának bizonyítását

C-549/13

a 
Bundesdruc
kerei GmbH

és

a Stadt 
Dortmund

� Az alapügyben szereplőhöz hasonló 
helyzetben, amikor az ajánlattevő valamely 
közbeszerzési szerződést kizárólag az 
ajánlatkérő tagállamától eltérő tagállamban 
székhellyel rendelkező alvállalkozó által 
foglalkoztatott munkavállalók igénybevételével 
kíván teljesíteni, ellentétes az EUMSZ 56. 
cikkel az ezen ajánlatkérő tagállamában 
érvényes azon szabályozás alkalmazása, 
amely alapján ez az alvállalkozó köteles az 
említett munkavállalók számára az e 
szabályozásban rögzített minimálbér 
megfizetésére.

Transzparencia, üzleti titok, 
ajánlatok nyilvánossága



Az ajánlatok, részvételi jelentkezések 
nyilvánossága és az üzleti titok védelme
� 80. § (1) Az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlatában, illetve a részvételi jelentkezésben, 
valamint a 69–70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett 
ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó 
iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat 
tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan 
sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.
� (2) Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra 
hozatalát, amely a 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló 
– a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott 
költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
� (3) Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra 
hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön 
törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.
� (4) Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem 
lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a (2)–
(3) bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő (részvételre jelentkező) kérheti, hogy más 
ajánlattevő ajánlatának (részvételre jelentkező részvételi jelentkezésének) azon részeibe betekinthessen, 
mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az 
iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon.

2014/23/EK

� „The award of public contracts by or on
behalf of Member States' authorities has 
to comply with the principles of the Treaty
on the Functioning of the European Union 
(TFEU), and in particular the free 
movement of goods, freedom of
establishment and the freedom to provide
services, as well as the principles deriving
therefrom, such as equal treatment, non-
discrimination, mutual recognition, 
proportionality and transparency. ”

�

� „…az egyenlő 
bánásmód, a 
megkülönböztetés-
mentesség, a 
kölcsönös elismerés, 
az arányosság és az 
átláthatóság elve .”

C-275/98

� Az európai unió Bírósága a C-275/98 Unitron
Scandinavia és 3-S ügyben kimondta, hogy a 
nemzeti hovatartozáson alapuló megkülönböztetés 
tilalma „többek között átláthatósági kötelezettséget 
keletkeztet a célból, hogy a döntést hozó szerv 
meggyőződhessen arról, hogy a nevezett alapelvet 
tiszteletben tartották”.



C-324/98

� Az európai unió Bírósága a C-324/98. számú ügyben 
(Telekom Austria-ügy) hozott ítéletében pedig úgy 
fogalmazott, hogy „Az ajánlatkérő átláthatóságra 
irányuló kötelezettsége megfelelő nyilvánossági szint 
biztosítását jelenti valamennyi potenciális ajánlattevő 
számára, amely lehetővé teszi a szolgáltatási piacok 
verseny felé történő megnyitását, valamint az 
odaítélési eljárások pártatlanságának ellenőrzését.” 

T-258/06. 

� Törvényszék T-258/06. sz. ügyben (Német Szövetségi Köztársaság 
kontra Európai Bizottság) hozott döntése is. Ezen ítélet 78-79. pontjai 
szerint: „A Bíróság álláspontja szerint az ajánlatkérő szervekre rótt 
átláthatósági kötelezettségek azon követelményt is magukban foglalják, 
hogy lehetővé tegyék, hogy a szóban forgó tagállamtól eltérő tagállam 
területén székhellyel rendelkező vállalkozás a közbeszerzési szerződés 
odaítélése előtt hozzáférjen az említett szerződésre vonatkozó 
megfelelő információkhoz oly módon, hogy ez a vállalkozás 
kinyilváníthassa – amennyiben igényli – az e szerződés megszerzésére 
vonatkozó érdekét (ebben az értelemben lásd a fenti 36. pontban 
hivatkozott Coname-ügyben hozott ítélet 21. pontját). … Ezen ítélkezési 
gyakorlatból következik, hogy az átláthatóságnak a megfelelő 
nyilvánosság biztosítása révén teljesítendő kötelezettsége tehát a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés odaítélését megelőző 
nyilvánosságra hozatalt követel meg, más szóval előzetes közzétételt.„

T-339/10. és T-532/10. egyesített ügy

� 100. pontjában kifejtettek szerint, „…fontos, hogy az 
ajánlatkérők ne tegyenek hozzáférhetővé olyan, közbeszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos információkat, amelyek megismerése a 
verseny torzítására használható akár a folyamatban lévő 
közbeszerzési eljárásban, akár későbbi közbeszerzési 
eljárásokban. Másfelől mind jellegüknél fogva, mind a tárgybeli 
uniós jog rendszerére tekintettel a közbeszerzési eljárások 
alapja az ajánlatkérők és a részt vevő gazdasági szereplők 
közötti bizalmi viszony. Ez utóbbiak számára lehetővé kell tenni, 
hogy az ajánlatkérők tudomására hozhassanak minden olyan 
információt, amelyek hasznosak a közbeszerzési eljárásban, 
anélkül hogy tartaniuk kellene attól, hogy az ajánlatkérők olyan 
adatokat közölnek harmadik személyekkel, amelyeknek a 
hozzáférhetővé tétele e gazdasági szereplőkre káros lehet.”



T-339/10. és T-532/10. egyesített ügyek

� 49. pont „…az átláthatóság elvét össze kell 
egyeztetni a közérdek, a köz- vagy 
magánvállalkozások jogos kereskedelmi érdekei 
és a tisztességes verseny védelmével, amelyek 
indokolják a költségvetési rendelet 100. cikke 
(2) bekezdésének második albekezdésében
előírt azon lehetőséget, hogy egyes 
részleteknek az elutasított ajánlattevővel való 
közlését mellőzzék, amennyiben ez szükséges 
a fenti követelmények tiszteletben tartásának 
biztosítása érdekében …. E tekintetben a 
költségvetési rendelet 100. cikke (2) 
bekezdésének első albekezdése adott esetben 
csupán a nyertes ajánlat jellemzőinek és 
viszonylagos előnyeinek, valamint a nyertes 
ajánlattevő nevének közlését írja elő. 

� A költségvetési rendelet 100. cikke (2) bekezdésének 
első albekezdése nem írja elő a nyertes ajánlattevő 
teljes ajánlatának közlését (lásd ebben az 
értelemben a Bíróság C-462/10. P. sz., Evropaïki
Dynamiki kontra AEE ügyben 2012. január 13-án 
hozott végzésének [az EBHT-ban nem tették közzé] 
39. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési 
gyakorlatot). Egyébiránt emlékeztetni kell arra, hogy 
a jelen ügyben az EÉBH tájékoztatta a felperest az 
ajánlata elutasításának okairól, a nyertes ajánlattevő 
ajánlatának jellemzőiről és előnyeiről, annak nevéről, 
valamint elküldte a felperesnek a bírálati jelentés és 
a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés másolatát. 
E tényezőkre tekintettel a Törvényszék megállapítja, 
hogy az EÉBH nem szegte meg a költségvetési 
rendelet 89. cikkének (1) bekezdésében foglalt 
átláthatósági kötelezettségét.”

T-165/12
�

� „ 48. Az átláthatóság ezen elvének alapvető célja, hogy 
kiküszöbölje az ajánlatkérő részrehajlásának és 
önkényességének kockázatát. Megköveteli, hogy az odaítélési 
eljárás valamennyi feltétele és szabálya érthetően, pontosan 
és egyértelműen legyen megfogalmazva az ajánlati 
felhívásban vagy a dokumentációban (a fenti 45. pontban 
hivatkozott Bizottság kontra CAS Succhi di Frutta ügyben 
hozott ítélet 111. pontja). 
� 49. Az átláthatóság elve tehát magában foglalja azt, hogy 
a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény vagy a 
dokumentáció megfelelő megértéséhez szükséges valamennyi 
műszaki információt, amint lehetséges, a közbeszerzési 
eljárásban részt vevő valamennyi vállalkozás rendelkezésére 
bocsássák oly módon, hogy egyfelől minden átlagos szakmai 
tudással rendelkező ajánlattevő az általános gondosság 
gyakorlása mellett megértse azok pontos tartalmát, és 
ugyanúgy tudja értelmezni őket, másfelől lehetővé tegyék az 
ajánlatkérő számára, hogy ellenőrizze, hogy az ajánlattevők 
ajánlatai ténylegesen megfelelnek-e az érintett közbeszerzésre 
irányadó szempontoknak (a Törvényszék T-50/05. sz., 
Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság ügyben 2010. március 19-
én hozott ítéletének [EBHT 2010., II-1071. o.] 59. pontja).

� 87. Ahhoz azonban, hogy az 
ajánlatkérő magyarázatai 
megfeleljenek a költségvetési 
rendelet 100. cikke (2) bekezdése 
követelményeinek, azoknak 
elegendően pontosnak kell lenniük 
ahhoz, hogy a felperesek 
megismerhessék azokat a ténybeli 
és jogi elemeket, amelyek alapján az 
ajánlatkérő az ő ajánlatukat 
elutasította, valamely másik 
ajánlattevőét pedig kiválasztotta (a 
fenti 62. pontban említett Evropaïki
Dynamiki kontra Bíróság ügyben 
hozott ítélet 96. pontja).”

Saját Következtetés
Tátrai T. –Dudás G. 2014)

Mindezen ítéleti rendelkezések alapján álláspontunk szerint taxatív 
módon felsorolhatóak azok a dokumentumok, amelyek bárki 
számára megismerhetőek kell hogy legyenek, ezek

� a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, illetőleg a 
dokumentáció megfelelő megértéséhez szükséges valamennyi 
műszaki információ;

� az ajánlatkérő bírálati jelentésében foglalt döntésének indokai, 
amelyeknek elegendően pontosnak kell lenniük ahhoz, hogy a 
felperesek megismerhessék azokat a ténybeli és jogi elemeket, 
amelyek alapján az ajánlatkérő az ő ajánlatukat elutasította, 
valamely másik ajánlattevőét pedig kiválasztotta;

� a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés.



Db döntések

� 517/2013.  - nincs hiánypótlás, titokgazda, nem köteles 
megindokolni

� 152/2014 – minden lehet üzleti titok

Ami maradhat…

81. § Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő 
kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat 
jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított 
előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt 
munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő 
üzleti titokhoz fűződő érdekeit is.

EUB további jogesetek



Határidő és jogsértés

T-48/12 
Euroscript –
Polska Sp. z 
o.o. Vs.

az Európai 
Parlament 

� A jelen ügyben nem vitatott, hogy az Agencja MAart 2011. november 30-
án, tehát több héttel a végrehajtási rendelet 158a. cikke (1) bekezdése 
harmadik albekezdésében előírt határidő lejárta – azaz 2011. november 2. 
– után küldte meg a levelét a Parlamentnek. 

� Következésképpen az Agencja MAart már nem volt jogosult az eljárás 
felfüggesztését és a nyertes ajánlatok felülvizsgálatát kérni.

� A költségvetési rendelet 103. cikkének első és második albekezdése az 
alábbiak szerint rendelkezik: „Amennyiben a közbeszerzési eljárás során 
lényeges hiba, szabálytalanság vagy csalás történt, az intézmények 
felfüggesztik az eljárást, és meghozhatják az általuk szükségesnek ítélt 
bármilyen intézkedést, beleértve az eljárás törlését is. Amennyiben a 
szerződés odaítélését követően a közbeszerzési eljárásról vagy a 
szerződés teljesítéséről bebizonyosodik, hogy annak során lényeges hiba, 
szabálytalanság vagy csalás történt, az intézmények – az eljárás 
szakaszának függvényében – eltekinthetnek a szerződés megkötésétől, 
felfüggeszthetik a szerződés teljesítését vagy – adott esetben –
felbonthatják a szerződést.”

� Következésképpen, még ha le is járt a végrehajtási rendelet 158a. cikke 
(1) bekezdése harmadik albekezdésében előírt határidő akkor, amikor az 
Agencja MAart az eljárás felfüggesztését és a nyertes ajánlatok 
felülvizsgálatát kérte, a Parlament, ha lényeges hibát állapított meg, 
felfüggeszthette a közbeszerzési szerződés odaítélésére irányuló eljárást, 
és adott esetben újraértékelhette az ajánlattevők ajánlatait.

Kizáró okok nemzeti szabályozás

C. 358/12. 

Consorzio 
Stabile Libor 
Lavori 
Pubblici

Vs. 

Comune di 
Milano

� A 2004/18 irányelv 45. cikkének (2) bekezdése nem írja 
elő az abban említett kizáró okok uniós szinten történő 
egységes alkalmazását, mivel a tagállamok jogosultak 
eltekinteni valamennyi kizáró ok lkalmazásától, illetve a 
nemzeti szinten figyelembe veendő jogi, gazdasági és 
társadalmi szempontoktól függően jogosultak ezen okokat 
eltérő szigorral érvényesíteni a nemzeti jogszabályokban. 
Ennek keretében a tagállamok enyhíthetik, illetve 
rugalmasabbá tehetik az e rendelkezésben megállapított 
feltételeket-

� …az ilyen közbeszerzési szerződés odaítélésére irányuló 
eljárásból kizárják a társadalombiztosítási járulék 
megfizetésével kapcsolatos kötelezettségszegésért 
felelős ajánlattevőt, ha a fizetendő és a megfizetett 
összegek közötti különbözet egyenként meghaladja a 100 
eurót vagy a fizetendő összegek 5%-át.

Pénzügyi alkalmasság

C. 218/11. 

Észak-dunántúli 
Környezetvédel
mi és Vízügyi 
Igazgatóság 
(Édukövízig),

a Hochtief
Construction AG 
Magyarországi 
Fióktelepe , 

� Az ajánlatkérő jogosult a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság minimális teljesítményszintjét a mérleg egy 
vagy több mutatószámára való utalással meghatározni, 
feltéve, hogy azok objektíve megfelelnek arra, hogy 
információt nyújtsanak a gazdasági szereplő ezen 
alkalmasságáról, és hogy e szint az érintett szerződés 
jelentőségéhez igazodik abban az értelemben, hogy 
objektív mutatója annak, hogy az adott gazdasági szereplő 
megfelelő gazdasági és pénzügyi helyzetben van a 
szerződés teljesítéséhez, anélkül azonban, hogy túlmenne 
az e célból ésszerűen szükséges mértéken. 

� A gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimális szintjének 
előírása nem minősül főszabály szerint jogellenesnek 
pusztán azért, mert e szint elérését a mérleg egy olyan 
elemére való utalással kell igazolni, amely 
vonatkozásában a tagállamok jogszabályai eltérőek 
lehetnek.

� Nincs jelentősége annak, hogy az ilyen megállapodás az 
előbbi tagállam jogszabályai alapján korlátozás nélkül 
köthető, míg az utóbbi tagállam jogszabályai szerint csak 
akkor kerülhet sor a nyereség átadására, ha azáltal a 
leányvállalat mérleg szerinti eredménye nem lesz negatív.



94/12

SWA 
Constuzioni

Kapacitást 
biztosító 
szervezetre 
támaszkodá
s tiltása

� „ellentétes az alapügybelihez 
hasonló nemzeti rendelkezés, 
amely – főszabály szerint –
megtiltja az építési beruházás 
odaítélésére irányuló közbeszerzési 
eljárásban részt vevő gazdasági 
szereplők számára, hogy egy adott 
minősítési kategóriában több 
vállalkozás kapacitásaira 
hivatkozzanak. „

561/12

Nordecon AS, 
Ramboll Eesti
As vs.  
Rahandusmi
nisteerium

Érvénytelen 
ajánlat 
tárgyalásos 
eljárásban a 
tárgyalások 
megkezdését 
megelőzően

� …ajánlatkérő szerv jogellenesen nyilvánította a 
Nordecon-csoport azon ajánlatát a követelményeknek 
megfelelőnek, illetve nyertesnek, amely olyan alternatív 
megoldást tartalmazott, amely az ajánlati felhívás alapján 
nem volt engedélyezett, továbbá az ajánlatkérő szerv által 
folytatott tárgyalás nem vonatkozhatott olyan tényezőkre, 
amelyek a közbeszerzési szerződés alapjául szolgáló 
dokumentumokban olyan világosan és egyértelműen 
rögzített követelményeknek feleltek meg, mint például az 
adott útszakasz sávelválasztó területének szélessége 
tekintetében rögzített követelmények. 

� 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. 
cikkének  (2) bekezdése nem teszi lehetővé az 
ajánlatkérő szerv számára, hogy olyan ajánlatokról 
folytasson tárgyalást az ajánlattevőkkel, amelyek nem 
felelnek meg a szerződés műszaki leírásában rögzített 
kötelező követelményeknek. 

336/12

Ministeriet for
Forskning, 
Innovation og
Videregående
Uddannelser

Vs.

a Manova A/S 

Hiánypótlás 
korlátai

� Az egyenlő bánásmód elvét akként kell értelmezni, hogy 
azzal nem ellentétes, ha az ajánlatkérő a közbeszerzési 
eljárásban való részvételre jelentkezés benyújtására előírt 
határidő lejárta után arra hívja fel a részvételre 
jelentkezőt, hogy juttassa el a helyzetét leíró olyan 
dokumentumokat, mint például a közzétett 
mérlegbeszámolókat, amelyek tekintetében objektíve 
igazolható, hogy a részvételi jelentkezésre előírt határidő 
előtt keletkeztek, feltéve hogy azok benyújtását az említett 
közbeszerzési eljárás dokumentumai nem kifejezetten a 
részvételi jelentkezés kizárásának terhe mellett írták elő. 
Az ilyen felhívás indokolatlanul nem részesítheti előnyben 
vagy nem hozhatja hátrányos helyzetbe azon részvételre 
jelentkezőt vagy jelentkezőket, amelyhez vagy 
amelyekhez e felhívást intézték. 

� Ugyanakkor le kell szögezni, hogy más a helyzet abban 
az esetben, ha a közbeszerzési eljárási dokumentumok a 
kizárás terhe mellett írták elő a hiányzó iratok vagy 
információk közlését. 



Hazai további jogesetek

Előre nem láthatóság hiánya

218/2014

Közbeszerzési 
Döntőbizottság 
Elnöke 
hivatalból 
indított 
jogorvoslati 
eljárás

Békés Megyei 
Pándy Kálmán 
Kórház

DAOP-4.1.2/B-
11-2011-0001

� Az ajánlatkérő a tájékoztatójában előadta, hogy „a Hospice épület 
udvar felé néző lapos teteje bádogozva volt, ennek részleges 
javítását tervezte a Tervező. A javításokkal a tető állapota 
érdemben nem javult volna, ezért az a döntés született, hogy a tető 
síkját meg kell változtatni és cserépfedéses héjazatot kell 
készíteni.” 

� „A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő előre nem 
láthatóságra történő hivatkozása nem elfogadható, hiszen a 
talajnedvesség felszívódására utaló nyomoknak az épület külső, 
vakolt felületein is láthatónak kellett lennie, mely alapján 
következtetni lehetett a talajnedvesség elleni szigetelés 
szükségességére.”

� „a meglévő padlóburkolatok felületi jellemzői – pl. esetleges 
süllyedései, „hullámossága” - a tervezés fázisában is felmérhető, a 
padlóburkolat ebből adódó esetleges újrarakásának, vagy 
cseréjének szükségessége megállapítható volt.”

� Pótmunka szükségessége a megváltozott beszerzési igényből ered
� Nincs tervezői hiba

Kiegészítő építési beruházás

467/2014, 

Kisújszállás 
Város 
Önkormányzata

Vigadó 
Kulturális 
Központ 
funkcióbővítő 
felújításához 
kapcsolódó 
kiegészítő 
munkálatok 
kivitelezőjének 
kiválasztása

� A Döntőbizottság megállapította, hogy e kiegészítő építési 
munkanem összetett, a kiegészítő építési munkák egyrészt a 
nagyterem belsőben előkerült szecessziós díszítés és ablakok 
feltárásából adódnak, másrészt az elavult, kereskedelmi 
forgalomban nem kapható gépek, berendezések helyett 
megtervezett korszerű eszközök kiszolgálásához szükségesek. 

� A Döntőbizottság a fentiekben az 1. kiegészítő munkanem 
körében elfogadta az előre nem láthatóság fennállását, amelyre 
tekintettel „A nagyterem gyenge és erősáramú áttervezéséből 
adódó kiegészítő munkálatok” kiegészítő építési munkán belül a 
nagyterem belsőben előkerült szecessziós díszítés és ablakok 
feltárásával összefüggő 2. kiegészítő munkák a kiegészítő 
építési beruházásként megvalósíthatók. 

� A Döntőbizottság ugyanakkor az elavult, kereskedelmi 
forgalomban nem kapható gépek, berendezések helyett 
megtervezett korszerű eszközök kiszolgálásához megrendelni 
kívánt 2. kiegészítő munkák körében nem fogadta el, hogy előre 
nem látható körülmények miatt szükséges a kiegészítő építési 
beruházás megvalósítása. 



Gyártói nyilatkozat

164/2014

CHROMASOU
ND Műszaki 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi 
Kft. 

Kaposvári 
Egyetem

TIOP-1.3.1.-
10/1-2010-
0010

� Az ajánlatkérő saját nyilatkozata alapján azért nem 
fogadta el a kérelmező felvilágosításának 
mellékleteként benyújtott gyártói nyilatkozatot, mert 
e nyilatkozat tartalma ellentmondásban van minden 
olyan adattal, amit az ajánlatkérő a gyártói honlapról 
megismerhetett. A Döntőbizottság e bírálati döntést 
jogsértőnek nyilvánította, mivel az ajánlatkérő nem 
állapított meg olyan formai hibát, amely miatt a 
gyártói nyilatkozat nem megfelelő, és az ajánlatkérő 
nem mutatott be olyan bizonyítékot, amely alapján a 
nyilatkozat tartalmát nem lehetne az érvényességi 
feltétel igazolásaként elfogadni. Az ajánlatkérő nem 
szabta meg, hogy milyen módon kell az 
érvényességi feltételt igazolni, és nem határozott 
meg az összegezésben olyan konkrét bizonyítékot, 
amely a gyártói nyilatkozat tartalmát cáfolta volna. 

Fel nem bontott ajánlat

„VKSZ” 
Veszprémi 
Közüzemi 
Szolgáltató Zrt. 

Jogorvoslat 
saját maga 
ellen

� A Döntőbizottság úgy ítélte meg, hogy a 
Kbt. kógens struktúrájából következően a 
megvalósított jogsértés kizárólag a bontási 
eljárás megismétlésével orvosolható 
tekintettel a Kbt. 62. § (6) bekezdésében 
foglalt lehetőségre is. Tekintettel arra, hogy 
a Kbt. 122/A. §-a szerinti közbeszerzési 
eljárásban valamennyi felhívott ajánlattevő 
benyújtotta az ajánlatát, a jelen esetben a 
Döntőbizottság nem látta szükségesnek az 
ajánlattételi felhívás megsemmisítését is. 

Eredményről szóló tájékoztató

470/2014. 

Allied
Solutions
Central
Eastern
Europe Kft. 

Vs. 

DMRV Zrt. 

Vegyszerek 
beszerzése

� A Kbt. 30. § (2) bekezdése előírja, hogy az eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatót [(1) bekezdés e) pont] az ajánlatkérőnek az eljárás 
eredménytelenné nyilvánításáról szóló ajánlatkérői döntést követő tíz 
munkanapon belül kell megküldenie közzététel érdekében. 

� E hirdetmény joghatása, hogy a közbeszerzési eljárás e hirdetmény 
közzétételével zárul le. Jelen esetben az ajánlatkérő a Döntőbizottság által 
az eljárást lezáró döntés megsemmisítéséről hozott határozatnak a 
kézbesítését követően a közbeszerzési eljárást 2014. január 28-án 
eredménytelenné nyilvánította, erről az ajánlatkérő az ajánlattevőket az 
írásbeli összegezésben tájékoztatta, amelyre tekintettel e döntést követő 
tíz munkanapon belül a Kbt. 30. § (2) bekezdésében előírt kötelezettsége 
az ajánlatkérőnek fennállt. 

� Az ajánlatkérő a Kbt. 30. § (2) bekezdésében szabályozott kötelezettsége 
ellenére, csak 2014. augusztus 27-én adott fel közzététel érdekében 
tájékoztatóhirdetményt, amely hirdetményben a következőket rögzítette: 
„Az I. és a IV. részekben felülvizsgálati eljárás van folyamatban, ezért az 
eljárás eredménye ezen részek esetén a későbbiekben kerül 
megjelentetésre.” 

� Bírság nincs
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