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HONVÉDELMI CÉLÚ BESZERZÉSRŐL KÖZÉRTHETŐEN II. 

Absztarkt 

A cikksorozat második része a 2012. január 01-től hatályos új közbeszerzési 
törvény változásait értelmezi a közbeszerzésben nem járatos olvasók részére, 
továbbá segítséget nyújt azon honvédelmi szervezetek számára, amelyek a 
decentralizáció következtében meghatározott termékekre és szolgáltatásokra 
közbeszerzési eljárást folytathatnak. 

Kulcsszavak: közbeszerzés, közbeszerzési törvény, változások, értelmezés 

Előszó 

A rendszerváltást követően 1995-ben az első egységes hazai közbeszerzési 
törvényt az Országgyűlés azzal a céllal fogadta el, hogy biztosítsa az államháztartás 
kiadásainak ésszerűsítését, a közpénzek felhasználásnak átláthatóságát és 
széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtését. Szerkezetét és 
struktúráját tekintve támaszkodott számos ország hasonló jogszabályaira is, de 
tartalmát tekintve elsősorban a hazai beszerzéseket kívánta szabályozni. 

A cikksorozat első részében már kifejtettük, hogy az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunkat megelőzően a közbeszerzési törvény 2003-ban az Uniós 
alapelvekkel összhangban került átalakításra, amely azóta is  a legfontosabb 
közbeszerzési alapelveket, illetve az eljárásokban végrehajtandó kötelező 
feladatokat, határidőket határozza meg. 

A közbeszerzési törvényt 2003. évi elfogadása óta számos alkalommal 
módosították, és az egyes módosítások révén mind bonyolultabbá és 
átláthatatlanabbá vált. Legfőbb problémát az jelentette, hogy a törvény szerkezetileg 
nem alkalmas arra, hogy egységesen kezelje az egyes eljárástípusokat, így ezek 
külön-külön fejezetekben kerültek szabályozásra. A módosítások alapján azonban 
ezen eljárástípusok annyira elkülönültek, annyi speciális egyedi szabályozás került 
kialakításra, hogy a törvényt számos kritika érte mind Ajánlattevői, mind Ajánlatkérői 
oldalon. 

Példaként említhető a tárgyalásos eljárás, amely több fejezetben is 
szabályozásra került, ezáltal szinte az egész törvényt át kellett tekinteni, 
megivzsgálva azt, hogy az adott tárgyalási eljárásra pontosan milyen kógens, vagyis 
kötelező szabályok vonatkoznak. 

2010-ben a szakma álláspontja alapján a fenti okok miatt már nem volt 
elegendő a törvény egy újabb módosítása, hanem egy új, egyszerűbb, rövidebb és 
könnyebben átlátható közbeszerzési törvény elfogadása vált szükségessé.  
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A törvényt benyújtó Nemzeti Fejlesztési Miniszter indoklásában kifejtette, hogy 
az új közbeszerzési törvény áttekinthető szabályozása révén jobban szolgálja a 
közbeszerzés alapvető céljait: a közpénzek elköltése átláthatóságának és a verseny 
tisztaságának biztosítását. A törvény számos, a visszaélések és a korrupció 
visszaszorítására irányuló rendelkezést tartalmaz, az egyes eljárási fajták világosabb 
szabályozása pedig a könnyebb alkalmazhatóság, illetve a szabályozás 
kiszámíthatósága irányába hat.  

A törvény megalkotása során az Európai Unió közbeszerzési irányelveinek 
alapul vételével, számos ponton az irányelvi rendelkezések értelmezését adó európai 
bírósági ítéletek beépítésével történt a szabályozás kialakítása. A jogszabály 
előkészítését mintegy tíz uniós tagállami közbeszerzési törvényt (rendeletet) 
felhasználó jogösszehasonlító munka is kísérte, a törvény egyes elemeinél más 
tagállami szabályokból is merített.1

2003-ban a közbeszerzési törvény megalkotása feltétele volt az Európai 
Unióhoz történő csatlakozásunknak, 2010-ben a törvény új szerkezetben történő 
átdolgozása az Európai Uniós jogharmonizációs kötelezettségünk alapján történt. 

  

Az új közbeszerzési törvény 2012. január 01-től hatályos, vagyis az ekkortól 
megkezdett eljárásokra kell alkalmazni, habár számos pontja visszautal a korábbi 
törvény alapján folyamatban lévő eljárásokra is. 

Jelen cikk szerkezetileg követi a „közbeszerzésekről” szóló 2011. évi CVIII. 
törvény szerkezetét, annak tartalmát közérthetően fejti ki az olvasók részére. 

1. Általános rendelkezések 

1.1 Általános megállapítások 

Az Európai Uniós tagság egyik fontos kötelezettsége, hogy a tagállamok 
részére elfogadott egységes szabályozásokat hazai szinten is be kell dolgozni, át 
kell venni a jogszabályok megalkotása során. A közbeszerzési törvény 2003. évi 
elfogadását követően többször bírálat érte a kormányokat, hogy a törvény számos 
pontja nincs összhangban az Uniós elvekkel. Természetesen a hazai beszerzési 
eljárásokat minden tagállam önállóan szabályozhatja, de csak az uniós alapelvekkel 
összhangban. Az Európai Unió Bizottsága által meghatározott értéket meghaladó 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan fontos alapelv az egységes szabályozás. A 
közösségi értékhatárokat meghaladó közbeszerzések esetében – függetlenül a 
hazai szabályozástól – az Európai Bizottság a közösségi jogszabályok megsértése 
esetén jogorvoslati eljárást is kezdeményezhet. 

Az Országgyűlés 2011. július 11-én fogadta el új közbeszerzési törvényt 
(2011. évi CVIII. törvény), amely a végrehajtási rendeleteivel együtt 2012. január 1-
jétől hatályos. Az új közbeszerzési törvény egyszerűbb és átláthatóbb, amely a 
korábbi 437 paragrafusból álló törvény helyett mindössze 175 paragrafusból áll.  

                                                           
1  T/3502. számú törvényjavaslat indoklása (Nemzeti Fejlesztési Miniszter) 
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Az új közbeszerzési törvény jellemzője, hogy csak a keretet adja meg az 
eljárások lefolytatásához és számos kérdést végrehajtási rendeletben szabályoz. 

Fontos kiemelni a törvényhez tartozó miniszteri indoklást. Annak érdekében, 
hogy egyértelmű legyen a törvény tartalma, a miniszteri indoklás sokszor segít 
megérteni a jogalkotó szándékát. Ezért jogászok részére tartalmaz magyarázó 
részeket; uniós jogesetekkel, példákkal szemlélteti az egyes előírásokat. 

A végrehajtási rendeletek a törvény alkalmazására hangsúlyosabbá fognak 
válni. Annak oka, hogy miért kell meghatározott témaköröket a törvénytől külön 
szabályozni, a miniszteri indoklásból derül ki: az érintett érdekelti körrel egyeztetve, 
az adott terület problémáit előtérbe helyezve, törvénymódosítási igény nélkül, 
biztosítva a jogalkotás során a közpénzek elköltésénél lényeges szempontok,a 
kormányzat számára előtérben álló jogpolitikai célok érvényesítését. 

Gyakorlati oka ezzel összefüggésben az volt, hogy számos esetben az 
Európai Bizottság módosította a közbeszerzési irányelveit, illetve a hazai 
jogszabályok változása következtében a korábbi közbeszerzési törvény is 
változtatásra szorult. A korábbi törvény módosítása, tekintettel arra, hogy az 
országgyűlés kétharmados szavazatához volt kötve, időben később történhetett meg. 

Az új közbeszerzési törvény az alábbi témakörökben biztosít lehetőséget a 
kormány részére végrehajtási rendelet kiadására: 

• a Közbeszerzési Hatóságra vonatkozó szabályok; 
• a műszaki leírásokra vonatkozó részletes szabályok;  
• a kizáró okok és az alkalmasság körében szükséges igazolások szabályai;  
• az elektronikus közbeszerzés egyes szabályai;  
• az építési beruházások közbeszerzési eljárásainak és szerződéses 

feltételeinek egyes részletes szabályai;  
• egyes jogpolitikai célok elősegítése érdekében a törvény által lehetővé tett 

keretek között (pl. szociális, környezetvédelmi szempontok);  
• az uniós értékhatárt el nem érő beszerzések kis- és középvállalkozások 

részére történő fenntartása alkalmazásának ösztönzése, meghatározott 
körben az egyszerű eljárás szabályai;  

• illetve a közszolgáltatókra irányadó sajátos rendelkezések. 

 1.2. Törvény felépítése, szerkezete 

A 2011. évi törvény szerkezete a korábbival ellentétben sokkal egyértelműbb. 
Az új törvény szakít a vissza- és kereszthivatkozások korábbi rendszerével. Helyette 
a törvény elején elhelyez egy valamennyi, uniós és nemzeti eljárásra is érvényes 
általános első részt, amelyet az uniós értékhatárt elérő értékű eljárásokra 
vonatkozó második rész követ, majd a nemzeti eljárásrendnek nevezett harmadik 
rész következik, amelyet a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó negyedik rész 
zár le. Az ötödik rész rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati 
eljárásról, végül a hatodik rész szól az új közbeszerzési hatóságról, amely a 
Közbeszerzések Tanácsa szerepét átvéve működik közre a közbeszerzési politika 
alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és 
elterjesztésében, elősegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon történő 
elköltését.  
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A korábbi törvényi szerkezettel ellentétben az első rész általános 
rendelkezései minden típusú eljárásra vonatkozik. A közösségi és nemzeti 
eljárásrend szabályai külön fejezetben kerültek szabályozásra, így szakított a 
korábbi hagyománnyal, mely szerint a közösségi eljárásrendben kerültek az 
alapelvek, szabályok rögzítésre, a nemzeti eljárásrendben pedig az eltérések. 

A változás következtében - bár a kógens2 szabályozás alapvetően megmarad 
- a nemzeti eljárásrendben több kérdéskörben az Ajánlatkérő döntésére bízza a 
feltételek megteremtését.3

1.3. Alapelvek, célok 

 Erre vonatkozóan a későbbiekben számos példát 
találhatunk. Ezekben az esetekben csak keretjellegű szabályok vannak, a konkrét 
szituációkat kell ehhez igazítani. Főszabály továbbra is, hogy a törvény alapelveivel, 
céljaival összhangban kell meghatározni a feltételeket. 

A közbeszerzési törvény célja: 

• Verseny tisztasága, átláthatóság, nyilvánosság; 
• Közpénzek ésszerű felhasználása- hatékony és felelős gazdálkodás elve; 
• KKV, fenntartható fejlődés, szociális célkitűzések, jogszerű foglalkoztatás; 
• Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód; 
• Jóhiszeműség, tisztesség, rendeltetésszerű joggyakorlás. 

Közbeszerzési törvény szerinti alapelvek: 

•  A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági 
szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és 
nyilvánosságát.  

• Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell 
biztosítania a gazdasági szereplők számára.  

• Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a 
jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás 
követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni.  

• Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős 
gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia.  

• Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk 
számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az 
Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi 
áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar 
Köztársaságnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló 
nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.  

• A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, az ajánlatkérő a közbeszerzési 
eljárásban lehetővé teheti - de nem követelheti meg - a magyar helyett más 
nyelv használatát is. 

                                                           
2 Kógencia: rendelkezéseitől eltérni csak abban az esetben lehet, ha arra maga a törvény ad 
lehetőséget 
3 Diszpozitivitás: amit a törvény nem tilt azt lehet, vagyis a felek nagyobb szabadságot kapnak. 
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A korábbi joggyakorlat szerint Döntőbizottsági eljárás volt kezdeményezhető 
bármely alapelvi sérelem miatt. Az új felsorolás szerint azonban önmagában már 
nem indítható, mivel a Döntőbizottság megvizsgálja a jogalkotói szándékot is, a 
törvény célját és ehhez viszonyítja az alapelvek sérülését. 

Ennek megítélésére Ajánlattevő és Ajánlatkérői oldalon is az Európai Uniós 
jogesetek, Döntőbizottsági határozatok és a törvényhez tartozó miniszteri indoklás 
nyújt segítséget. 

1.4.  Eljárás szereplői 

Nagymértékben módosul (pontosításra kerül, hogy az adott közbeszerzési 
eljárásban ki minősül Ajánlatkérőnek, vagy Ajánlattevőnek). 

Eljárás szereplői lehetnek: 

• Ajánlatkérő, közös Ajánlatkérő; 
• Ajánlattevő, közös Ajánlattevők; 
• Alvállalkozó. 

Az erőforrást nyújtó szervezet megszűnik. Ennek fő oka, hogy számos 
esetben egy hazai leányvállalat referenciát a külföldi anyacéggel igazoltatott le, 
holott az adott tevékenységet korábban még nem végzett. Ez egyrészt az 
esélyegyenlőséget is sérthette, másrészről a referencia kérésének pont az a célja, 
hogy megfelelő tapasztalattal rendelkező céggel kössön szerződést Ajánlatkérő. 

Visszatér ugyanakkor a kapacitást nyújtó szervezet fogalma, amely 
alkalmazásának feltételei részletesen szabályozásra kerültek. 

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban 
ajánlatot nyújt be. 

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan 
közvetlenül részt vesz, kivéve ha 

a) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi; 
b)  a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, 

alkatrész- vagy alapanyag szállítót; 
c) építési beruházás esetén az építőanyag szállítót. 

A változás értelmében ha egy szervezet (személy) a közbeszerzés értékének 
huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a 
szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó 
szerződés - teljesítésében, akkor az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a 
szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás 
részvételi szakaszában részvételre jelentkezőként) kell szerepelnie.  

A változás eredményeként megszűnik az igazolások, papírok tömkelege. 
Ajánlattevőnek konkrétan meg kell nevezni, hogy ki mit fog tenni és hány 
százalékban a teljesítés során. 
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Közös Ajánlattevő: Közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni. Közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.  

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást, hiánypótlást, stb. közös ajánlattevők 
által megjelölt képviselőnek küldi meg.  

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé 
egyetemlegesen felelnek.  

Az új közbeszerzési törvényben a közös ajánlattevőkre vonatkozóan 
ellentmondást is találhatunk: 

a) egyszer megjelenik szabályként, hogy egy közös ajánlatot benyújtó 
gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi vagy két szakaszból álló 
eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.  

b) másrészről hiánypótlás során nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni, de 
25 % feletti gazdasági szereplőt azonban át lehet minősíteni. 

A fenti ellentmondásból az következik, hogy hiánypótlás alapján közös 
Ajánlattevőből az egyik szereplő átalakulhat Alvállalkozóvá. Ebben az esetben 
viszont megváltozik az Ajánlattevő személye. 

Többes pozíció tilalma szigorodott, egyazon eljárásban egyszerre nem 
szerepelhet ugyanazon szervezet Alvállalkozóként, Ajánlattevőként, illetve 
kapacitást nyújtó szervezetként sem. 

A törvény értelmében a gyártó, a forgalmazó, az alapanyag szállító nem lehet 
alvállalkozó. Korábbi szabályozás alapján az alkalmasság igazolásához igénybe 
vehette, mint Alvállalkozót.  

A törvény azonban biztosít egy másik pontjában lehetőséget a gyártó 
igénybevételére, mégpedig ha a gyártót nem az alaptevékenységére, hanem más 
feladat végrehajtására veszi igénybe Ajánlattevő (pl: logisztikai feladatok). 

Az új törvény sok esetben nem tesz különbséget Ajánlattevő és Alvállalkozó 
között, hanem gazdasági szereplőnek nevezi. Azt, hogy ki minősül gazdasági 
szereplőnek, konkrétan leszabályozza, ezáltal azt is meghatározza, hogy ki lehet 
Ajánlattevő, Alvállalkozó. 

Gazdasági szereplő:  

• bármely természetes személy, 
•  jogi személy, 
•  jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,  
• egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,  
• aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését,  
• és/vagy építmények építését,  
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• áruk szállítását vagy  
• szolgáltatások nyújtását kínálja 

Érdeklődő: 

Az új törvény ugyan nem szabályozza, de megemlíti az érdeklődőket: 

„…egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az 
ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték”4

Az hogy ki minősül érdeklődőnek, csak a gyakorlati tapasztalatok alapján 
állapítható meg. Ezért ha valaki ír az adott eljárással összefüggésben levelet, vagy 
telefonon érdeklődik, érdemes megkérdezni, hogy milyen minőségben szerepel. Így 
kivédhető számos ellentmondás. Érdeklődő hasonló, mint a betekintő, de ezt 
szabályozták korábban, most miniszteri indoklás tartalmazza, példálózó 
felsorolással, így érdeklődőnek minősül az, aki: 

 

• kiegészítő tájékoztatást kér, 
• dokumentációt kiváltotta, vagy 
• e-mailen kérdést tett fel. 

Ajánlatkérő: 

Az Ajánlatkérők körét az új törvény kiegészíti, pontosítja: 

• a) minisztérium, központosított közbeszerző,  
• b) állam, önkormányzat, költségvetési szerv, közalapítvány… , 
• c) közjogi szervezet, 
• d) „in-house” szervezet, 
• e) közszolgáltatók,  
• f) közszolgáltatók (kizárólagos jog alapján),  
• g) támogatott szervezet – több mint 50 %,  
• h) önkéntesen alkalmazó  

A közjogi szervezet új kategóriaként került a törvénybe. Sok szervezet nem 
alkalmazta, mert nem volt egyértelmű a korábbi szabályozás. 

A törvényi szabályozás értelmében közjogi szervezetnek minősül: 

• közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység végzésére 
hozták létre, vagy  

•  ilyen tevékenységet lát el, ha  
• meghatározó befolyással van rá, vagy finanszírozza a Kbt. 6. (1) bekezdés 

hatálya alá tartozó szervezet  

A fentiek alapján a Honvédelmi ZRt.-k, KHT.-k is kötelezetté válnak a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. A törvény szerint nem lényeges hogy a 
közérdekű feladaton kívül egyéb tevékenységet is ellát  

                                                           
4 Idézet a Kbt 42. § (2) bekezdésből 
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Másik új fogalom az „In house szervezetek” . 

Az „in-house” beszerzések azok a megállapodások, amelyeket  

Az ajánlatkérő és az egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet köti 
egymással,  

- amely felett az ajánlatkérő – tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás 
ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára – az 
ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal 
rendelkezik, 

-  és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek 
alapvető befolyásolására,  

 - feltéve hogy a szerződéskötést követően a gazdálkodó szervezet adott 
üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a az egyedüli tag (részvényes) 
ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik,  

 
vagy 

Az ajánlatkérő és olyan gazdálkodó szervezet köt egymással,  
- amelynek részvényei vagy üzletrészei kizárólag ezen ajánlatkérő és más 

ajánlatkérő(k) tulajdonában vannak,  
- amely felett az ajánlatkérők – tekintettel a közfeladat, illetve a 

közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő 
feladatára – az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési 
jogokkal közösen rendelkeznek, 

- és képesek a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos 
döntéseinek alapvető befolyásolására,  

- feltéve, hogy a szerződéskötést követően a gazdálkodó szervezet adott 
üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a a tag ajánlatkérőkkel kötendő 
szerződések teljesítéséből származik;  

„In house” szerződések feltételei: 

• ha az „in house” gazdálkodó szervezet tulajdonosa az állam, a törvényi 
feltételeknek a tulajdonosi jogokat gyakorló jogalany (miniszter vagy más 
központi államigazgatási szervet vezető személy esetén az általa vezetett 
szerv), mint ajánlatkérő vonatkozásában kell fennállniuk; 

• az in-house szerződések – ha törvény eltérően nem rendelkezik – határozott 
időre, legfeljebb 5 évre köthetők; 

• a szerződések teljesítéséből származik az azok alapján, harmadik személyek 
részére teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az 
ellenértéket az ajánlatkérő vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy 
fizeti meg; 

• az in-house feltételeknek a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állniuk; 
amennyiben azok már nem állnak fenn, az ajánlatkérő a szerződést olyan 
határidővel jogosult és köteles felmondani, hogy a közfeladat ellátásáról 
(közbeszerzési eljárás lefolytatásáról) gondoskodni tudjon. 
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Új kategória továbbá az önkéntes alkalmazó. Eddig nem volt szabályozva. 
Fontossága abban, rejlik, hogy bármely egyéb szervezet bejelentkezhet 
Ajánlatkérőnek, de ettől kezdve köteles a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően eljárni. 

1.5.  Törvény alóli kivételek 

Az új közbeszerzési törvényt nem kell alkalmazni az alábbi esetekben: 

• Minősített adat, nemzetbiztonsági érdek;  
• Védelmi, katonai, rendvédelmi, rendészeti célok; 
• Nemzetközi szerződés, nemzetközi szervezet eljárásrendje;  
• Elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, rendelkezésre bocsátása 

vagy igénybe vétele;  
• Központosított közbeszerzés az igénybe vevők részére;  
• Koncesszió, ha releváns tevékenységgel függ össze;  
• Szolgáltatási koncesszió, (feltételekkel); 
• Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás (külön törvény 

szabályozza); 
• In-house szerződések;  
• Helyi önkormányzat kötelező közoktatási feladatainak ellátása. 

Továbbá: 

• Ingatlan vétele, vagy egyéb jog megszerzése;  
• Értékpapír kibocsátás, eladása, vétele;  
• Műsorszám vétel, fejlesztése, előállítása;  
• Választottbírósági, közvetítői, békéltetői tevékenység; 
• Munkaszerződés, közszolgálati jogviszony;  
• K+F szolgáltatás , ha eredménye nem csak ajánlatkérőnél hasznosul;  
• A törvényben meghatározott ajánlatkérő kizárólagos jog alapján nyújtja a 

szolgáltatást; 
• A törvényben meghatározott ajánlatkérő a közfeladat végzését átadja egy 

másik ajánlatkérőnek haszonszerzési cél nélkül. 

 
1.6. Értékhatárok, egybeszámítási szabályok 

Az új közbeszerzési törvény nem tartalmazza az értékhatárokat; mind a 
közösségi, mind a nemzeti értékhatárokat a költségvetési törvény fogja tartalmazni, 
a Közbeszerzési Hatóságnak az év elején kell ezeket közzé kell tennie a 
Közbeszerzési Értesítőben  

A becsült érték meghatározása: 

Árubeszerzés esetén a szerződés tárgya kizárólag dolog használatára, 
hasznosítására vonatkozó jog megszerzése lehet.  
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Árubeszerzés vagy szolgáltatás esetén a becsült érték meghatározásakor 
figyelembe kell venni a rendszeresen vagy időszakonként visszatérően kötött 
szerződéseket is.  

Egybeszámítás: 

Az ajánlatkérőnek tilos a törvény alkalmazásának megkerülése céljából a 
közbeszerzést részekre bontani, így egybe kell számítania: 

- azon hasonló áruk beszerzésére vagy szolgáltatások megrendelésére 
irányuló szerződések értékét,  

- amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel,  

- továbbá az ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányuló 
szerződések értékét (az építési beruházás becsült értéke a teljes építési beruházás 
ellenértéke)  

A törvény ugyan nem határozza meg a hasonló áru vagy szolgáltatás 
fogalmát, de a miniszteri indoklásból kiderül, hogy: 

„A Javaslat szerint az ajánlatkérőnek egybe kell számítania azon hasonló 
áruk beszerzésére, szolgáltatások megrendelésére, valamint az egy építési 
beruházás megvalósítására irányuló szerződések értékét, amelyekkel kapcsolatban 
a beszerzés megkezdésére egy időben kerül sor. A Javaslat különbséget tesz az 
áru- és szolgáltatás tárgyú beszerzések, valamint az építési beruházások 
tekintetében alkalmazandó szempontok között. A Javaslat értelmében változatlanul 
csak az egy beszerzési tárgyba sorolható beszerzéseket kell egymással 
egybeszámítani. Áru- és szolgáltatás esetében azokat a beszerzéseket kell 
egybeszámítani, amelyek hasonlóak, és bár több szerződés útján kerülnek 
beszerzésre, a beszerzések iránti igény egy időben merül fel. A hasonlóság – 
amelyet minden esetben a joggyakorlatnak kell megítélnie - egyúttal magában 
foglalja az azonosság esetét is.” 

Közbeszerzések Tanácsa által alkalmazott jelenlegi joggyakorlat alapján – 
amely a cikksorozat első részében már említésre került – az élelmiszerek 
rendeltetése azonos, de legalábbis hasonló, felhasználásuk pedig egymással 
közvetlenül összefügg. Továbbá több olyan Magyarországon letelepedett 
vállalkozás van, amely élelmiszer kis-, és nagykereskedelemmel foglalkozik, így 
fennáll a lehetőség, hogy egy ajánlattevőtől lehessen megrendelni. (D.129/14 
/2008., D.76/6/2008 Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat, Fővárosi Bíróság 
13.K.34.497/2009/3.számú határozata) 

Továbbá a Közbeszerzések Tanácsának jelenlegi gyakorlatának megfelelően 
az általános gépjármű javító anyag ill. javítási szolgáltatás is az egybeszámítási 
kötelezettség alá tartozik, függetlenül a gyártó, forgalmazó, vagy szakszerviz 
típusától (D.137/25/2011. Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat). 

További kérdésként vetődhet fel az „egy időben merül fel” kifejezés. 
Gyakorlati életben azonban alkalmazható, hiszen a költségvetési szerveknél mindig 
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a tervezés folyamán merül fel az igény. Így az igény az Éves Beszerzési Terv 
összeállítása során keletkezik. Kiindulva abból, hogy ha a költségvetési év 
tervezésekor az adott árubeszerzés, vagy szolgáltatás nem került betervezésre, 
akkor a költségvetési keretben sem szerepel. 

Mindenképpen fontos megemlítenem, hogy az egybeszámítás nem jelenti azt, 
hogy akár egy eljárásban kell lefolytatni, vagy az eljárás eredményeként egy céggel 
kellene szerződést kötni. 

Az egybeszámításnak kizárólag az eljárásmód megválasztása tekintetében 
van jelentősége. Tehát élelmiszerek beszerzése során tejet, kenyeret, húst lehet 
akár egy eljárásban beszerezni részajánlati körök biztosításával, így több céggel is 
szerződés köthető. Azonban ha az eljárás becsült értéke meghaladja, vagy több 
eljárás esetén a költségvetési évben már lefolytatott eljárásokat is beszámítva 
meghaladja a közösségi értékhatárt, kizárólag uniós eljárás folytatható le. 

1.7. A szerződés időtartama 

Az ajánlatkérőnek a szerződés időtartamát úgy kell meghatároznia, hogy 
amennyiben  

• a szerződés tárgya,  
• a választott szerződéses konstrukció vagy  
•  a hozzá kapcsolódó fizetési feltételek vagy  
• a nyertes ajánlattevő által eszközölt befektetés  

nem indokolja, Ajánlatkérő a szerződést ne kösse határozatlan vagy 
aránytalanul hosszú határozott időtartamra, amely a verseny fenntartása 
és a közpénzek hatékony elköltésének céljával ellenkezik.  

1.8. Összeférhetetlenség 

Az összeférhetetlenségi szabályok jelentősen átalakulnak. A korábbi törvény 
konkrétan, tételesen felsorolta, hogy a jogalkotó mit ért az összeférhetetlenség alatt. 

Az új törvényi szabályozás alapján az Ajánlatkérő köteles minden szükséges 
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és 
a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását . 

Összeférhetetlenségi eseteket az alábbiak szerint fogalmazza meg az új 
törvény: 

• összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és 
lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, 
amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely 
okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő 
gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes;  

• összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, 
részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással 
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vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy 
vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny 
tisztaságának sérelmét eredményezheti.  

Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy 
szervezet figyelmét arra, ha a közbeszerzési eljárásban való részvétele 
összeférhetetlenséget eredményezne. A miniszteri indoklás is elismeri, hogy az 
összeférhetetlenség vizsgálata során csak a konkrét eljárás ismeretében ítélhető 
meg a versenyelőny megléte.  

Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak 
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban 
köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az összeférhetetlenség 

Korábban a közbeszerzési törvény szabályozta, majd törlésre került, de az új 
törvény alapján ismét szabályozásra került, hogy a helyzet-, illetve piacfelméréssel, 
valamint támogatási igény benyújtása esetén az árajánlatkéréssel érintett személyek 
/szervezetek összeférhetetlenségi szabályok alóli kivételt képeznek. Az  oka, hogy 
ismét visszakerült  a törvénybe, az, hogy sok Ajánlatkérő ezen szervezeteket kizárta 
az ajánlattételből. 

A honvédelmi tárca beszerzési rendszerében továbbá ennek az is a 
jelentősége, hogy Ajánlatkérő részére történő Kezdeményezést megelőzően kell a 
piackutatást elvégezni, hiszen ennek ismeretében lehet megállapítani a becsült 
összeget, továbbá az esetleges kizárólagos jogokat, illetve kivédeni a verseny 
korlátozását a műszaki követelmény egy cégre történő meghatározásával.  

1.9. A közzétételre vonatkozó szabályok  

Az eljárásrend függvényében továbbra is a hivatalos lapokban történik a 
közzététel. Az elektronikus hirdetménykezelő rendszer használatával, a 
Közbeszerzési Hatóságon keresztül kell kezdeményezni a hirdetmény feladását. 

A részletszabályokat (hirdetményminták, hirdetményellenőrzés, díjak) 
továbbra is végrehajtási rendeletek határozzák meg. 

Az új közbeszerzési törvény alapján már nem kell közzétenni a szerződés 
teljesítéséről szóló tájékoztatót, amely visszamenőleges hatályú. Azonban 
Ajánlatkérő honlapján megmarad a teljesítésről való tájékoztatási kötelezettség.  

A közzéteendő hirdetmények köre:  

• eljárást megindító hirdetmények;  
• módosítás, határidő-meghosszabbítás és visszavonás; 
• eljárás eredményéről szóló tájékoztató (eredménytelenné 

nyilvánítás/szerződéskötés/szerződéskötés megtagadásától számított 10 
munkanapon belül);  

• szerződés módosításáról szóló tájékoztató (a szerződés módosításától 
számított 15 munkanapon belül).  
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A közzéteendő információk köre:  

• közbeszerzési terv és módosításai (határidő: március 31.);  
• általános vitarendezéshez kapcsolódó információk; 
• jogorvoslathoz kapcsolódó információk;  
• in-house szerződés és szerződés (teljesítéstől számított 5 évig!);  
• szerződés teljesítésével kapcsolatos információk (továbbra is évente);  
• éves statisztikai összegezés.  

Iratmegőrzési kötelezettség:  

Az új közbeszerzési törvényben szabályozása differenciáltabb:  

• a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó iratok az eljárás lezárultától 
számított 5 évig;  

• a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok a szerződés teljesítésétől 
számított 5 évig;  

• illetve ha bármelyik esetében jogorvoslati eljárás indul, akkor az ennek 
jogerős (bírósági felülvizsgálatra is kiterjedő) befejezésétől számított 5 
évig. 

1.10. Dokumentálás feltételei  

A Dokemntációk alakiságát tekintve továbbra is marad az írásos forma. 
Azonban az Ajánlattevők a közbeszerzési eljárás során a nyilatkozatokat teljesíthetik 
közvetlen (postai) kézbesítéssel, faxon, e-úton az esélyegyenlőség biztosítása miatt. 

Elektronikusan is gyakorolható eljárási cselekményeket, és ezek 
dokumentálását külön végrehajtási rendelet szabályozza.  

Az új közbeszerzési törvény külön foglalkozik a postai kézbesítéssel, és 
szabályozása szerint ez csak kivételesen lehetséges.  

Továbbra sem kérhetőek a közhiteles vagy hatósági e-nyilvántartásból, 
ingyenesen, magyar nyelven nyerhető adatok igazolása. 

Az elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és 
Internetes elérhetőségéről a Közbeszerzések Tanácsa a Közbeszerzési Értesítő 
2011. évi 118. számában bocsátott ki útmutatót. 

Az Ajánlattevők által benyújtandó igazolásokkal kapcsolatban továbbra is 
főszabály az egyszerű másolat. Hiteles, eredeti forma abban az esetben kérhető, ha 
követelés érvényesítésére szolgál (pl. bankgarancia). 

Fontos változás, hogy Ajánlatkérő a felelős fordítást is köteles elfogadni. 
Azonban a felelős fordításra vonatkozóan nincs jogszabályi értelmezés. A Polgári 
Törvénykönyv szerint a felelősség a tőle elvárható mértéket jelenti, tehát minden 
esetben jogi értelmezést is igényel. 
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 Problémát jelenthet, hogy Ajánlatkérőnek kell vizsgálni, hogy a fordítás 
megfelelő –e. Ha nem, akkor felmerülhet a szándékosság kérdése, ez esetben 
Ajánlatkérő köteles hamis adatszolgáltatás miatt kizárni Ajánlattevőt (?). 

Összegzés 

 A cikk terjedelménél fogva az új közbeszerzési törvény általános 
rendelkezéseinek értelmezését tartalmazza. A közösségi, nemzeti eljárásrend, a 
szerződéskötés, továbbá a jogorvoslati eljárás változásait a cikksorozat következő 
része fogja tartalmazni. 
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