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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az uniós jogalkotó 2014. február 26. napján három új, a közbeszerzésekre vonatkozó 

irányelvet fogadott el, melyeket a tagállamoknak főszabály szerint legkésőbb 2016. április 18. 

napjáig, az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részeket a központi beszerző szervek 

tekintetében 2017. április 18. napjáig, valamennyi ajánlatkérő szervezetre vonatkozóan pedig 

2018. október 18. napjáig kell átültetniük a tagállami jogokba. 

 

Az új irányelvek az uniós közbeszerzési jog, a hazai szabályozást meghatározó irányelvi 

háttér alapvető változását jelentik, amely a közbeszerzési törvény szabályai többségének 

módosítását tette szükségessé. A koncessziós irányelv átültetése a szabályozásba a törvényi 

szabályozás szerkezetének, és az egyes szerkezeti egységek logikai kapcsolatának 

módosulását is igényelte. A fentiek a jogalkalmazók számára megfelelően áttekinthető 

formában új törvény alkotásával valósultak meg, mely 2015. november 1. napjával lépett 

hatályba.  

 

Az uniós jogi háttér változása kapcsán az új irányelvek megközelítésmódjukban, a 

közbeszerzésekre vonatkozó szemléletük tekintetében is újdonságot hoznak.  

 

Az uniós irányelvi joganyag terjedelmének jelentős növekedésével a hazai joganyag 

terjedelme is megnőtt. Az új szabályozásban továbbra is a keret-törvényi koncepció 

érvényesül, ahol az alapvető törvényi szabályokat egyes részterületeken végrehajtási 

rendeletek egészítik ki. 

 

A közbeszerzésekről szóló új törvénynek (a továbbiakban: új Kbt.) a hazai szabályozási 

környezetbe illeszkedésével kapcsolatban szólni kell a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvényhez és a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvényhez való viszonyról. 

Mindenekelőtt ki kell emelni, hogy e törvények az irányelvektől eltérő koncesszió fogalmat 

használnak, amelynek sajátos tárgya az állami monopóliumok gyakorlásának átengedése.  

 

A fogalmak elkülöníthetősége érdekében az irányelvi rendelkezések átültetésekor az új Kbt. 

nem használja a koncessziós szerződés kifejezést, hanem az építési és szolgáltatási 

koncesszió, valamint a koncessziós beszerzési eljárás megnevezéseket használja, utalva arra, 

hogy az irányelvi rendelkezések a koncessziót a beszerzést megvalósító szerződések egyik 

formájaként szabályozzák.  

 

A nemzeti vagyonról szóló törvény és a koncessziós törvény szerinti koncessziós szerződések 

közül azokra kell az új Kbt. szabályait alkalmazni, amelyek beszerzést valósítanak meg. Az 

új irányelv nem vonatkozik az olyan megállapodásokra, amelyekben az állam csak 

engedélyezi egy gazdasági tevékenység végzését, meghatározza annak feltételeit, és amelynek 

alapján a gazdasági szereplőnek nem kikényszeríthető kötelezettsége a szolgáltatás nyújtása. 

Azon szerződések vonatkozásában, amelyek mindkét szabályrendszer hatálya alá tartoznak, 

az új Kbt. egyértelművé teszi, hogy mely vonatkozásban mely szabályokat kell a 

szerződésekre alkalmazni.  

 

Az új Kbt. továbbra is fenntartja, hogy az ajánlatkérők a Közbeszerzési Hatóság által 

fenntartott Közbeszerzési Adatbázisban a közbeszerzésekre vonatkozó széleskörű 

információkat, köztük minden, a törvény hatálya alá tartozó szerződést kötelesek közzétenni. 

Bővül az Adatbázisban közzéteendő adatok köre a részvételi jelentkezések és az ajánlatok 

elbírálásáról szóló összegezéssel. Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés jelenleg szerepel 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény szerinti közzétételi listán, az Adatbázisban való közzététellel azonban a kapcsolódó 

információkkal egy helyen, ellenőrizhető módon lesz elérhető. 
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Az új irányelvi szabályoknak megfelelően az új Kbt. egyértelműbb rendelkezéseket tartalmaz 

az összeférhetetlenség megelőzése és a piaci szereplőkkel folytatott előzetes konzultációk 

esetében az ajánlatkérők által követendő eljárásról. 

 

Az új Kbt. a kis értékű szerződések odaítélését a korábbi szabályozáshoz képest nagyobb 

mértékben nyitja meg a nyilvános verseny számára. A kisebb értékű szerződéseknél a 

jogalkotó eddig is arra törekedett, hogy legalább három ajánlattevő meghívásával biztosított 

legyen a versenyben, gazdaságos feltételekkel történő szerződéskötés, ugyanakkor az 

eljárásokkal járó adminisztráció e szerződések értékéhez képest ne legyen aránytalan. 

Ugyanezen szempontokat figyelembe véve a törvény úgy alakítja át a nemzeti eljárásrendben 

alkalmazható szabályokat, hogy egyúttal növeli a vállalkozások - különösen az e szerződések 

elnyerésében érdekelt kis- és középvállalkozások - számára a versenybe való bekapcsolódás 

lehetőségét, ezzel szolgálva egyúttal a hatékonyabb közpénzfelhasználás célját is. Csökkent 

az az értékhatár, amely alatt az ajánlatkérők csak meghatározott gazdasági szereplők 

közvetlen felhívása útján indíthatják meg közbeszerzési eljárásaikat. 

 

Szigorodott és ki is egészült a kizáró okok köre.  

 

Az új Kbt. ezért nagyobb hangsúlyt fektet a közbeszerzések gondos előkészítésének 

megkövetelésére, és részletesebb követelményeket támaszt a becsült érték 

meghatározásához, az építési beruházások műszaki előkészítése körében pedig előírja, hogy 

az eljárás csak a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő tervek 

birtokában indítható meg, és a külön jogszabályban foglalt esetekben az ajánlatkérőnek 

tervellenőrzésről és tervezői művezetésről is gondoskodnia kell. 

 

Az új irányelvi alapokon a közbeszerzések során az ajánlatkérőknek a minőségi kiválasztás 

elsődlegességére kell áttérniük. Az új Kbt. az értékelési szempontok szabályozásakor előírja, 

hogy az ajánlatkérők azokat az ajánlattevőket részesítsék előnyben, amelyek termékei, illetve 

szolgáltatásai minőségileg hozzáadott értéket képviselnek az egyébként olcsóbb, de 

valamilyen szempontból rosszabb termékekhez képest, vagy innovatív megoldásokat 

tartalmaznak.  

 

Kivételesen, csak akkor lehet a legalacsonyabb ár alapján kiválasztani a nyertes ajánlatot, 

ha minőségi versenynek az adott beszerzés jellegére tekintettel egyáltalán nem lehet szerepe, 

valamint a mérnöki és építészeti szolgáltatások és építési beruházások esetében kifejezetten 

ki is zárja a legalacsonyabb ár szerinti értékelést.  
 

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározhat egy olyan összeget, 

amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog 

nyilvánítani, azaz lehetővé válik egy olyan maximális ár meghatározása, amelyet meghaladó 

árú ajánlat érvénytelennek minősül. Lényeges, hogy az új eszközzel az ajánlatkérők akkor 

tudnak megfelelően élni, ha - az előírásoknak megfelelően - kellő körültekintéssel határozzák 

meg a becsült értéket, illetve amennyiben úgy tapasztalják, hogy a maximált ár közlése a 

gazdasági szereplőket a verseny korlátozására irányuló magatartásra indította, azt jelzik a 

Gazdasági Versenyhivatalnak. 

 

A korábbi szabályozástól eltérően becsült érték alatt a piaci árat kell érteni, és az 

ajánlatkérő nem köteles a becsült értéket a legmagasabb piaci árban meghatározni. Ezzel 

elkerülhetővé válik, hogy az ajánlatkérő indokolatlanul legyen köteles beszerzését szigorúbb 

eljárásrendben megvalósítani, ugyanakkor a visszaélések megelőzése érdekében az új Kbt. azt 

is kimondja, hogy ha az ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg, amelyek 

nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak akkor, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült 
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értékeként ezt a szerződéses értéket határozta volna meg, az eljárást eredménytelenné kell 

nyilvánítani. 

 

Az új irányelvekkel összhangban a gazdasági szereplőknek az ajánlatok (részvételi 

jelentkezések) benyújtásakor a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolások 

helyett a gazdasági szereplő nyilatkozatából álló, ún. egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot kell benyújtania előzetes bizonyítékként a kizáró okok és az alkalmasság 

igazolására. Az igazolásokat végül főszabályként csak a leendő nyertesnek kell benyújtania 

vagy a bírálat elhúzódásának megelőzése érdekében lehetőség van arra is, hogy az ajánlatkérő 

a sorrendben első meghatározott számú legkedvezőbbnek tekintett ajánlattevőt hívja fel az 

igazolások benyújtására, így nem szükséges újabb időtartammal számolni az igazolások 

bekérésére és a kapcsolódó hiánypótlásra az eredetileg legkedvezőbbnek tekintett ajánlattevő 

kiesése esetén. 

 

Az új Kbt. az irányelvi szabályokhoz közelítve uniós eljárásrendben is az ajánlatkérők 

választására bízza, hogy előírnak-e pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételt az ajánlattevők 

számára. Ez a rugalmasság különösen a felek között tartós jogviszonyt nem jelentő, egyszerű 

árubeszerzések, vagy olyan szolgáltatások beszerzése esetében jelent ésszerű könnyítést, 

amelyeknél a gazdasági szereplők pénzügyi megbízhatóságát külön ágazati jogszabályok 

rendezik, és egy közbeszerzési eljárás keretében nincs mód a pénzügyi alkalmasság ennél 

mélyebb ellenőrzésére. 

 

A nyílt eljárás új szabálya, hogy az értékelés és a bírálat sorrendjének felcserélésével lehetővé 

teszik az ajánlatkérőnek, hogy - amennyiben a felhívásban jelezte, hogy így fog eljárni -, 

egyáltalán ne végezze el azon ajánlatok érvényességi bírálatát, amelyek az értékelési 

szempontokra tekintettel nem lehetnek az adott eljárásban legkedvezőbb vagy második 

legkedvezőbb ajánlatok sem. Nyílt eljárásban továbbá az ajánlatkérőnek arra is van 

lehetősége, hogy úgy rendelkezzen, a bírálatnak csak az aránytalanul alacsony ár vagy költség 

vizsgálatára vonatkozó részét halasztja az ajánlatok értékelése utánra, és korlátozza azt az 

első, illetve második legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatra. 

 

Az alkalmassági követelmények azok a feltételek, amelyek meghatározzák, hogy egy adott 

közbeszerzés elnyeréséért mely gazdasági szereplők szállhatnak versenybe. Az ajánlatkérők 

által túlzott mértékben, vagy indokolatlan részletezettséggel meghatározott követelmények a 

verseny korlátozását valósíthatják meg, amely különösen a hazai kkv-k számára jelent 

akadályt. A korábbi szabályozáshoz képest ezért az új Kbt. erőteljesebb jogalkotói 

beavatkozást jelent ezen a téren. Az alkalmassági követelmények tekintetében előírja, hogy a 

teljesítéshez ténylegesen szükséges mértékű, megengedett előírásnak a referenciák körében 

azt kell tekinteni, ha az ajánlatkérő az adott közbeszerzés értékének legfeljebb 75%-át elérő 

összegű korábbi szállítás/építési beruházás/szolgáltatás igazolását követeli meg. Az 

ajánlattevőktől megkövetelt árbevétel tekintetében pedig ajánlatkérő legfeljebb a beszerzés 

becsült értékének megfelelő mértékű alkalmassági minimumkövetelményt írhat elő, amelyet 

olyan mértékben és módon kell meghatároznia, ami alapján az a gazdasági szereplő, amely 

egyébként az ajánlatkérő által vizsgált üzleti évben vagy években összesen rendelkezik az 

adott közbeszerzés értékét elérő teljes árbevétellel, nem minősül alkalmatlannak. 

 

A kevésbé tőkeerős hazai kkv réteg számára jelentős problémát okoz a nagyobb építési 

beruházások során a munkák előfinanszírozása. A kis- és középvállalkozások számára 

könnyítést jelent, hogy az új Kbt. értelmében a kötelezően nyújtandó előleg biztosíték nélkül 

igénybe vehető. A közszféra oldalán jelentkező kockázatot a teljesítésért viselt felelősség 

erősítése, a közbeszerzésekből történő kizáró okok között a korábbi szerződésszegések uniós 

irányelveknek megfelelő figyelembe vétele hivatott ellensúlyozni. 
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A hatályos szabályozás a részajánlat tételére vonatkozó új szabályokkal arra ösztönzi az 

ajánlatkérőket, hogy beszerzéseiket minden esetben vizsgálják meg abból a szempontból, 

hogyan tudnák a kkv-k számára jobban elérhető egyes részekre is biztosítani az ajánlattétel 

lehetőségét. Az ajánlatkérő minden esetben köteles annak lehetőségét megvizsgálni, és az 

eljárást megindító felhívásban megadni azon indokokat, amelyek alapján úgy döntött, hogy 

nem biztosítja ezt a lehetőséget.  

 
A jogorvoslat tekintetében az új Kbt. csak kisebb változásokat irányoz elő a gyorsabb és 

egységesebb jogorvoslati gyakorlat érdekében. A jogorvoslati fórum szerepét továbbra is a 

Közbeszerzési Döntőbizottság látja el. 

 

A jogorvoslatok gyorsítását hivatott biztosítani, hogy az új Kbt. főszabályként a közbeszerzési 

ügyek tárgyalás nélküli, az iratok alapján történő döntőbizottsági elbírálását fogalmazza meg, 

amennyiben pedig tárgyalás tartása szükséges, huszonöt napra csökkenne a döntőbizottsági 

eljárás befejezésére előírt határidő. 

 

Változást jelent a közbeszerzési intézményrendszer feladatainak megosztásában, hogy a 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazásának előzetes ellenőrzése nem a 

Döntőbizottság, hanem a Közbeszerzési Hatóság feladataként kerül meghatározásra. Ezáltal 

egyértelműen elválasztja a szabályozás az ellenőrzési és jogorvoslati funkciókat, megelőzve 

az esetleges összeférhetetlenségi helyzetek kialakulását is. 

 

A Közbeszerzési Hatóság autonóm közjogi státuszát az új Kbt. nem érinti, a Hatóság 

számára meghatározott új feladatok közül kiemelendő a szerződések módosításának és 

teljesítésének ellenőrzésére vonatkozó feladat, a kapcsolódó közérdekű keresetindítási 

lehetőséggel, valamint a közbeszerzésekben kötelezővé váló elektronikus kommunikáció 

számára alkalmas és az eljárás szereplői számára kötelezően alkalmazandó elektronikus 

közbeszerzési alkalmazás üzemeltetése. 

 

A könnyebb kezelhetőség érdekében javaslom a jelenleg hatályos szabályzat hatályon kívül 

helyezése mellett az előterjesztésnek megfelelő tartalommal új szabályzat jóváhagyását. 

 

Határozati javaslat: 

 

     / 2016. (III. 31.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Általános  

Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja. 

 

Egyidejűleg hatályát veszti a 53/2015. (VII. 15.) számú határozattal elfogadott szabályzat. 

 

A képviselő-testület felkéri  a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.   

 

Határidő: 2016. március 31. napjától folyamatos 

Felelős: Kötél Krisztina jegyző 

 

Nemesvámos, 2016. március 23.        

                                                                                           

 

 

 

                                                                                                     Kötél Krisztina 

                                                                                                           jegyző 

                                                                                                


