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Az új törvény megalkotásának indoka elsősor-
ban az új uniós közbeszerzési irányelvek köte-
lező átültetése a hazai jogrendszerbe, valamint 
a hazai közbeszerzési gyakorlatban, a jogalkal-
mazás során szerzett tapasztalatok beépítése a 
törvénybe.

Az új irányelveknek megfelelően az új kbt. 
olyan stratégiai célokat helyez előtérbe, mint 
az innováció, fenntarthatóság, szociális célok. 
A  hazai gyakorlat alapján pedig a minőségi 
szempontokat és az adminisztrációs terhek 
csökkentését preferálja, segítve ezáltal kkv-k 
részvételét a közbeszerzésekben, valamint az 
uniós források hatékonyabb elköltését.

A törvényalkotók az egyszerűsítés és a gyor-
sítás szempontját hangsúlyozzák, mely nemes 
cél, de majd a gyakorlatban meglátjuk, hogy ez 
a cél mennyire fog tudni érvényesülni.

Az új törvényben a jelenlegi törvénnyel kö-
zös alapvonás, hogy a jelenlegi törvény is keret-
törvény jellegű. ez azt jelenti, hogy a törvény a 
szabályozás gerincét alkotja, míg a törvény vég-
rehajtását számos kormányrendeletben fogják 
szabályozni.

itt szükséges megemlíteni, hogy míg a tör-
vény kihirdetésére a Magyar közlönyben 2015. 
október 2-án került sor, és néhány kivételtől 
eltekintve 2015. november 1-jével lép hatályba, 
rendelkezéseit az ezután kezdődő eljárásoknál 
kell alkalmazni, addig a cikkem megírásakor (6 
nappal a törvény életbe lépése előtt) még egyet-
len kormányrendelet sem jelent meg. így a fel-
készülésre gyakorlatilag semmi idő nem marad 
a jogalkalmazóknak.

Az új Kbt. áttekintése
Mielőtt rátérek az új kbt. részletes ismerteté-
sére, néhány alaptétel bemutatása szükséges. 
A törvény továbbra is két eljárási rendet külön-
böztet meg:
1. uniós értékhatárt elérő értékű eljárások 
2. uniós értékhatár alatti eljárások (nemzeti ér-
tékhatárt elérő beszerzések)

Az uniós eljárási rendben továbbra is a euró-

pai közösség (ek) irányelvei az irányadóak, me-
lyeknek a nemzeti jogrendbe történő átültetése 
minden tagállam számára kötelező. Az uniós 
értékhatár alatti, ún. nemzeti eljárási rendet pe-
dig a tagállamok maguk alakíthatják ki.

A törvény felépítése:
1. rész: általános rendelkezések, a valamennyi 
eljárási rendben alkalmazandó alapvető szabá-
lyokat tartalmazzák
2. rész: Az uniós értékhatárt elérő értékű közbe-
szerzések szabályai
3. rész: Az uniós értékhatár alatti közbeszerzé-
sek szabályai
4. rész: építési és szolgáltatási koncessziós el-
járások szabályai
5. rész: szerződések
6. rész: A közbeszerzésekkel kapcsolatos jog-
orvoslat
7. rész: A közbeszerzési hatóság és a közbe-
szerzési döntőbizottság feladatai
8. rész. záró rendelkezések

Mint a fentiekből is látható, a törvény szer-
kezete lényegében alig változott, az egyetlen 
lényegi változás, hogy a koncessziós eljárások 
külön fejezetbe kerültek.

1. rész: Általános rendelkezések
Röviden tekintsük át az általános szabályokat, 
melyek valamennyi eljárási rendre vonatkoz-
nak.

ebben a részben került rögzítésre:
 Az értelmező rendelkezések: 

számos új fogalom került rögzítésre, illetve 
meghatározásra. ilyen pl. az egységes euró-
pai közbeszerzési dokumentum, a címke, az 
életciklus, járulékos közbeszerzési szolgálta-
tás, innováció stb.

 A törvény személyi és tárgyi hatálya: 
Alapvetően nem változott a törvény alanyi 
hatálya (vagyis az, hogy kik tartoznak a tör-
vény hatálya alá), azonban a támogatásban 
részesülő szervezetek esetében jelentős vál-
tozás történt, és a támogatás intenzitásától 

független: minden 25 millió ft-nál nagyobb 
összegű támogatás a támogatott szervezetet 
a kbt. hatálya alá sorolja. ez jelentősen bő-
víti a törvény alkalmazási körét, nem kevés 
terhet hárítva ezzel a támogatásban részesü-
lő kkv-szektorra is.

 kivételek: 
változott a kivételi kör is. pl. a jogi szolgálta-
tások csak bizonyos esetekben tartoznak a 
kivételi körbe.

 értékhatárok: 
Az értékhatárok fogalmi meghatározása sze-
repel csak a törvényben, a konkrét értékha-
tárokat továbbra is külön törvényben (költ-
ségvetési törvény) határozzák meg, illetve az 
európai bizottság állapítja meg az uniós el-
járási rendbe tartozó eljárások értékhatárait.
Fontos: az értékhatárok a 2016. évben 
sem változnak, vagyis marad a nettó 8 mil -
lió Ft árubeszerzés és szolgáltatásmegren-
delés esetén, illetve a nettó 15 millió Ft 
építési beruházás esetén.

 becsült érték meghatározása: 
változott a becsült érték meghatározása is. 
ezentúl nem a piacon kért legmagasabb ösz-
szeget kell figyelembe venni, hanem az „álta-
lában kért” összeget, vagyis a becsült érték 
meghatározásának módszere jobban közelít 
a valósághoz.

 egybeszámítási módszerek: 
ismét változott az egybeszámítás szabálya. 
eddig is ennek a szabálynak az alkalmazása 
volt a legproblematikusabb, és ezen az új tör-
vény semmit sem változtatott. Míg az építési 
beruházás és az árubeszerzés esetében az 
egybeszámítási szabályok lényegében nem 
változtak, addig a szolgáltatás megrendelése 
esetében új szempontként került bevezetés-
re az ugyanazon közvetlen célra irányultság 
vizsgálata is. hogy ez alatt pontosan mit kell 
érteni, azt majd a joggyakorlat és a döntő-
bizottsági határozatok fogják kialakítani, de 
addig is számtalan vita fog ebből az egysze-
rűnek látszó kérdésből adódni. 

 összeférhetetlenség: 
tovább bővül azon személyek köre, akik ese-
tében az összeférhetetlenség felmerülhet, de 
egyúttal az összeférhetetlenséget eredmé-
nyező körülmények köre jelentősen szűkül, 
és megengedőbb a törvény ezen a területen.

 Az ajánlatkérőkre vonatkozó rendelkezések: 
új rendelkezés, hogy bizonyos beszerzések 
esetében kötelező lesz megfelelő közbeszer-
zési szakértelemmel rendelkező szakértő 
bevonása. A becsült érték meghatározására 
előzetes vizsgálatokat kell végezni, és annak 
eredményét dokumentálni kell.  

  A gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelke-
zések: 
újdonság, hogy a 25% feletti alvállalkozót 
ezentúl nem kötelező közös ajánlattevőnek 

KöZBESZERZÉS

Az új közbeszerzési
törvény ismertetése
Immáron negyedik alkalommal írhatjuk le, hogy „új közbeszerzési törvény” (2015. 
évi CXLIII. törvény). Az első közbeszerzési törvényt (Kbt.-t) 1995-ben alkották 
meg, majd 8 év múlva (2003-ban) a második és ismét nyolc év múlva (2011-ben) 
a harmadik törvény is megszületett. A negyedik új törvény „megszületéséig” már 
csak négy évnek kellett eltelnie, ami a felgyorsult és folyamatosan változó (jogi) 
környezetre utal. Igaz, hogy az új törvények között eltelt időszakokban is szép 
számban módosult a közbeszerzés szabályrendszere.
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minősíteni, és a szerződés teljesítésében 
közreműködő alvállalkozókat – függetlenül a 
teljesítés arányától – az ajánlatban nem kö-
telező nevesíteni.

  A közzétételre és kommunikációra vonatko-
zó szabályok: 
új közzétételi forma az előzetes tájékoztatás, 
melynek szerepére még később visszatérek. 
bővül a közzéteendő dokumentumok köre az 
összegezéssel. A közbeszerzési eljárások do-
kumentumait alapvetően elektronikus úton 
kell elérhetővé tenni. A közbeszerzési eljárá-
sok során át kell térni a hatóság által működ-
tetett elektronikus közbeszerzési rendszerre, 
de ennek bevezetésére későbbi időpontban 
kerül majd sor.

 nyilvánosság: 
újra szabályozzák az üzleti titok körét, gátat 
szabva ezzel az eddigi gyakorlatnak, ahol a 
tartalomjegyzéken kívül szinte bármi üzleti 
titokként volt kezelhető. Ugyanakkor korlá-
tozzák a korlátlan iratbetekintési gyakorlatot 
is. A betekintést kérőnek meg kell indokolnia, 
hogy miért kéri a betekintést és mibe kíván 
betekintetni. A  teljes ajánlat nem ismerhe-
tő meg iratbetekintés alkalmával, csak azon 
részek, melyekkel kapcsolatban a kérelmező 
jogsértést vél felfedezni.

 eljárási határidők: 
szinte minden ajánlattételi határidő rövidül, 
ugyanakkor a bírálati folyamat elhúzódik az 
igazolások utólagos bekérése miatt, de erről 
majd részletesen a későbbiek során szólok.

2. rész: Az uniós értékhatárt elérő 
értékű közbeszerzések szabályai
új eljárási forma került bevezetésre, az innová-
ciós partnerség. általánosságban elmondható, 
hogy az igazolásokat a nyilatkozattétel váltja 
fel, és csak az eljárás nyertesének kell a nyilat-
kozatában foglaltakat igazolással is alátámasz-
tani.

Az alábbiakban csak a legfontosabb változá-
sokat ismertetem:

 Részekre történő ajánlattétel biztosítása 
esetén az ajánlatkérő meghatározhatja, hogy 
egy ajánlattevő hány rész vonatkozásában le-
het az eljárás nyertese.

 bővült a kizáró okok köre számos új elem-
mel, mely elsősorban a korábban elkövetett 
bűncselekményekhez fűződik. új elem, hogy 
aki esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, 
hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtala-
nul befolyásolni az ajánlatkérő döntését, vagy 
bizalmas információt kísérelt megszerezni, azt 
az eljárásból ki kell zárni. Azt hiszem, nem szük-
séges külön hangsúlyozni ennek a jogszabály-
helynek az abszurditását és alkalmazhatatlan-
ságát. hogyan lehet bizonyítani egy kísérletet? 

 új fogalomként kerül bevezetésre az ön-
tisztázás, amely azt jelenti, hogy a kizáró okok 

alól az ajánlattevő tisztázhatja magát megfelelő 
eljárás keretében.

 Az alkalmassági követelmények esetében 
újdonság, hogy a gazdasági alkalmasság vizs-
gálata nem kötelező, és a műszaki-szakmai 
alkalmasság vizsgálatától is el lehet tekinteni 
bizonyos esetekben. külön jogszabály fogja 
meghatározni az alkalmasság igazolásának 
módjait és az alkalmassági követelmények meg-
határozásának részletes szabályait.

 A törvény tételesen előírja a maximálisan 
megkövetelhető referencia mértékét, mely a 
beszerzés tárgyához kapcsolódóan, annak ma-
ximum 75%-áig terjedő mennyiségben, illetve 
mértékben lehet meghatározni. úgyszintén elő-
írásra került a maximálisan kérhető árbevétel 
mértéke, mely a becsült érték 100%-áig terjed-
het, ráadásul lehetővé kell tenni,hogy az árbe-
vétel a vizsgált teljes időszakból származzon.

 változott a kapacitást rendelkezésre bo-
csátó szervezet igénybevételének szabálya is. 
A  kapacitás rendelkezésre állását szerződés 
vagy előszerződés becsatolásával kell igazolni. 
szakemberek, illetve referencia igazolása köré-
ben a kapacitást biztosító szervezet igénybe-
vételének feltétele, hogy a kapacitást biztosító 
szervezet személyesen is közreműködjön a tel-
jesítésben.

 építési beruházás és szolgáltatásmegren-
delés esetén előírható, hogy bizonyos felada-
tokat maga az ajánlattevő végezzen, ezen fel-
adatokra kapacitást biztosító szervezetet nem 
lehet igénybe venni, és alvállalkozó sem végez-
heti ezen feladatokat.

 bevezetésre kerül – mint már említettem 
– az egységes európai közbeszerzési dokumen-
tum az alkalmasság és a kizáró okok igazolá-
sára, de hogy ez a dokumentum mikortól lesz 
egyáltalán megismerhető, illetve elérhető, azt 
jelenleg még senki sem tudja. 

 bontáskor már nem kötelező a becsült ér-
ték, illetve a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
ismertetése.

 jelentősen változik a bírálat folyamata is. 
először az érvényességet kell vizsgálni, majd az 
érvényes ajánlatokat rangsorolni az értékelési 
szempontok szerint, és a nyertes ajánlattevőtől 
bekérni a szükséges igazolásokat. ez a bírálati 
folyamat jelentősen hosszabb, mint az eddigi 
volt, úgy, hogy az eljárás lefolytatásának időigé-
nye ténylegesen nem rövidül, a kitűzött célokkal 
ellentétben.

 nem szükséges az ajánlatokat elbírálni, ha 
azok meghaladják a rendelkezésre álló anyagi 
fedezet nagyságát.

 szintén változott az aránytalanul alacsony 
ár fogalma és vizsgálatának kötelezettsége is. 
nincs taxatív meghatározása az aránytalanul 
alacsony árnak, mint korábban, ezzel nagyobb 
szabadságot és nagyobb felelősséget róva az 
ajánlatkérőre.

 jelentősen változnak az ajánlatok értékelé-
sének módszerei is. új értékelési módszerek ke-
rültek bevezetésre, úgymint a legalacsonyabb 
költség és a legjobb ár-érték arány. A legalacso-
nyabb ár alapján csak meghatározott és kivé-
teles esetekben lehet értékelni az ajánlatokat. 
sajnos a két új értékelési módszerhez szüksé-
ges iránymutatások nem jelentek meg, így ezek 
alkalmazása jelentős nehézségekbe fog ütközni 
eleinte.

Ajánlattételi határidők: nyílt eljárásban 35 
nap, gyorsított eljárásban 15 nap.

tárgyalásos eljárást továbbra is csak meg-
határozott feltételek fennállása esetén lehet 
lefolytatni.

uniós értékhatár alatti eljárás, nemzeti 
eljárási rend
A nemzeti eljárási rendben jelentős változások 
történtek. Az ajánlatkérők továbbra is két eljá-
rási rend között választhatnak:
1. szabadon kialakítható eljárást folytatnak le.
2. A kbt. 2. része szerinti eljárási rendet alkal-
mazzák.

A kivételek köre változott, de továbbra is 
megmaradt az egyes művészeti tevékenységek 
kivételi körbe tartozása. változott az egyes ki-
vételi körbe tartozó beszerzések összeghatára 
is, nettó 18 millió ft-ra csökkent. 

Meghirdetése főszabály szerint nem hirdet-
mény útján történik, hanem a hatóság honlap-
ján összefoglaló tájékoztató közzétételével.

A tájékoztató alapján az ajánlattevőknek je-
lezni kell az érdeklődésüket az ajánlatkérő felé, 
és az ajánlatkérő azokat hívja fel ajánlattétel-
re, akik az érdeklődésüket jelezték a részvétel 
iránt.

Minden esetben legalább 3 gazdasági sze-
replőt fel kell hívni ajánlattételre, akkor is, ha 
nem jelezték érdeklődésüket.

Rövidült az ajánlattételi határidő: 10 napra 
árubeszerzés, illetve szolgáltatás megrendelése 
esetén, és 15 napra építési beruházás esetén.

A közvetlen ajánlattételi felhívással induló 
eljárás (köznapi szóhasználatban: meghívásos 
eljárás) csak nettó 18 millió ft-ig alkalmazha-
tó (építési beruházás esetén 100 millió ft-ig). 
Az eddigi 3 helyett azonban 4 gazdasági szereplőt 
kell felkérni ajánlattételre. ebben az esetben nem 
szükséges az alkalmasság vizsgálata, és nincsen 
kötelező minimális ajánlattételi határidő sem.

összességében elmondható, hogy nagyon 
sok kérdés még nem tisztázott, nem jelent meg 
egyetlen végrehajtási kormányrendelet sem, és 
értelemszerűen még a közbeszerzési hatóság 
útmutatói sem. ilyen körülmények között a tör-
vény november 1-i életbe lépése, illetve alkal-
mazhatósága erősen megkérdőjelezhető.

BuRG PÉTER
hivatalos közbeszerzési tanácsadó

burg.peter@upcmail.hu


