
ESPD és a nyilatkozati  elv, 

öntisztázás 

Soós Gábor LL.M. 
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 



  

  I. Egységes európai közbeszerzési 

dokumentum (ESPD) [nyilatkozati elv az 

uniós eljárásrendben] 

 

 

 II. Öntisztázás (self-cleaning) 



  Az ajánlat (vagy több szakaszból álló eljárásokban a részvételi 

jelentkezés) benyújtásakor nem kell igazolásokat benyújtani a 

kizáró okok/alkalmasság tekintetében 

 

 Elegendő egy nyilatkozat benyújtása, amelyben a gazdasági 

szereplő nyilatkozik, hogy teljesíti az alkalmassági feltételeket és 

nem áll fenn vele szemben kizáró ok 

 

 A hivatalos igazolásokat pedig főszabály szerint csak a későbbi 

nyertes (vagy több szakaszos eljárásban az ajánlattételre felhívott) 

gazdasági szereplőnek kell benyújtania. 

 

 A közvetlenül hozzáférhető adatbázisokból elérhető 

igazolásokat/információkat az ajánlatkérő ellenőrzi 
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  Adminisztratív terhek csökkentése 

ajánlatkérők és ajánlattevők számára 

 

KKV-k részvételének elősegítése 

 

Határon átnyúló részvétel elősegítése a 

közbeszerzésekben      egységes 

nyilatkozat bevezetésével 

NYILATKOZATI ELV 



  2014/24/EU irányelv 59.cikk 

 

NYILATKOZATI ELV 

Az ESPD-be foglalt nyilatkozatot 

az EU-ban minden ajánlatkérőnek 

el kell fogadnia 

A formanyomtatványt a 

Bizottság fogadja el 

végrehajtási jogi aktus révén 

Ajánlatkérő főszabály szerint 

csak a leendő nyertestől kéri az 

igazolások benyújtását 

Az igazolások bármikor 

kérhetők, ha az ajánlatkérő 

szerint ez az eljárás megfelelő 

lefolytatásához szükséges 

Közvetlenül ingyenesen 

hozzáférhető adatbázis 

esetén nem kérhető igazolás 

Az ESPD újból 

felhasználható egy másik 

eljárásban 

 



  Csak uniós eljárásrendben kötelező alkalmazni 

(koncessziók esetén ezt AK előírhatja) [Kbt. 67.§(1), 

120.§(2)c)]; nemzeti eljárásrendben egyszerű 

nyilatkozat [Kbt. 114.§(2)] 

 Tájékoztatni kell a nyilatkozat részletességére 

vonatkozóan [Kbt. 67.§(2)] 

 Közvetlenül elérhető adatbázisokat és az igazolások 

kiállítására jogosult szervet fel kell tüntetni [Kbt. 

67.§(2)] 

 Alkalmasságot igazoló szervezeteknek külön ESPD-t 

kell benyújtania [Kbt. 67.§(3)] 
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 AK a nyilatkozat ellenőrzésével egyidejűleg ellenőrzi a 
közvetlenül elérhető adatbázisokat is [Kbt. 69.§(2), (11)] 

 Legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő (/második 
helyezett/részvételi jelentkezők) felhívása az igazolások 
benyújtására [Kbt. 69.§(4), (6), (8)] 

 Felhívás igazolások benyújtására alapos kétség esetén [Kbt. 
69.§(7)] 

 Ajánlat figyelmen kívül hagyása az igazolások nem 
megfelelő benyújtása esetén[Kbt. 69.§(5)] 

 Nyilatkozattól való eltérés lehetősége [Kbt. 69.§ (9)] 

 
 SZANKCIÓK HAMIS NYILATKOZAT ESETÉN:  kizárás, ajánlati 

biztosíték elvesztése [Kbt. 62.§(1) h)-i), 54.§(4)] 
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  Az ESPD használatának részletes 

szabályait is tartalmazza 
• Ajánlatkérő feladatai 

• Ajánlattevő feladatai 

 

Kizáró okok igazolása 

• Több esetben ESPD elfogadása 

végleges igazolásként 
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Informális 
megegyezés az 

ESPD 
tartalmáról 

Észrevételek 
benyújtása e 

nyelvi 
verziókhoz 

Új Kbt. 
hatálybalépése 

ESPD 
bizottsági 

elfogadása 

Elektronikus 
ESPD 

szolgáltatás 
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2015. 

július 1. 

2015. 

október 9. 

2015. 

november 1. 

~2015. 

december 

~2016. 

január (?) 

Átmeneti 

időszak 



 a kizáró ok „megbocsátása” a kizárás idejének lejárta 

előtt, amennyiben az érintett gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket hoz, amelyek biztosítják, hogy a szóban 

forgó cselekmény többször ne fordulhasson elő 

 

Célok: 

 Minél szélesebb körű verseny megteremtése 

 Arányosság elvének biztosítása 

 Megfelelő intézkedések ösztönzése 

ÖNTISZTÁZÁS 



 2014/24/EU irányelv 57.cikk (6) bekezdés 
 

Feltételek: 
1. Kár megtérítése 
2. Tények tisztázása a hatóságokkal együttműködve 
3. Technikai, szervezeti és személyi intézkedések, 

amelyek alkalmasak a további bűncselekmények 
vagy kötelességszegések megelőzésére 

 
 Nem alkalmazható adó- vagy járulékfizetéssel 

kapcsolatos kizáró ok fennállása esetén vagy ha 
valakit jogerős ítélettel zártak ki a közbeszerzésből. 

ÖNTISZTÁZÁS 



A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában 
említett kizáró okok kivételével bármely 
kizáró ok fennállása esetén igénybe vehető 
[Kbt. 64.§ (1) bekezdés] 

(A gyakorlatban a meghatározott időtartamra 
szóló kizáró okok esetén lesz alkalmazható) 

A kizáró ok alól való mentesítés feltétele a 
Közbeszerzési Hatóság (vagy ennek 
felülvizsgálata esetén a bíróság) jogerős 
határozata 

Az irányelvben említett intézkedések 
megtételét kell igazolni 
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Az öntisztázás folyamata [Kbt. 188.§] 

Kizáró ok fennállása 

Kérelem és bizonyítékok benyújtása a Hatósághoz 

A Hatóság határozatot hoz  (15+15 nap) 

Hiánypótlás (szükség esetén) 

Bírósági felülvizsgálat (szükség esetén) 

Jogerős határozat benyújtása az ESPD-vel 

egyidejűleg 



 Figyelembe kell venni a bűncselekmény, 
kötelességszegés vagy egyéb jogsértés 
súlyosságát és sajátos körülményeit 

  A Hatóság a határozatot köteles megindokolni és 
azt a gazdasági szereplő számára haladéktalanul, 
írásban megküldeni 

 A határozat nem tartalmazhat feltételt vagy a 
gazdasági szereplő további intézkedésére 
vonatkozó előírást 

 Összeférhetetlenségi szabály 
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ÖNTISZTÁZÁS 

Pontosan milyen intézkedésekre van szükség az 

öntisztázó határozathoz? 

Mennyiben függ az intézkedések 

megfelelősége a kizáró okot megalapozó 

cselekmény súlyosságától? 

Minden gazdasági szereplőnek ugyanolyan 

intézkedésekre van szüksége (KKV-kat is 

beleértve)? 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


