
  

Az új közbeszerzési szabályozás  
 

Adminisztratív terhek csökkentése és kkv-k segítése az új 
rendelkezések tükrében 

 
Bánki Erik 

 Gazdasági Bizottság  
Országgyűlés 

 
2015. NOVEMBER 25. 



A közbeszerzési reform indokai –  
új uniós közbeszerzési szabályok 

 

2014. február 26-án három új közbeszerzési vonatkozású irányelv került 

elfogadásra: 

  a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv (továbbiakban: 
klasszikus     irányelv vagy 2014/24/EU irányelv) - korábbi 2004/18/EK 
irányelvet váltja fel  

  a közszolgáltatók beszerzéseire irányadó 2014/25/EU irányelv - 
2004/17/EK irányelvet váltja fel 

  a koncessziós szerződésekről szóló 2014/23/EU irányelv - önálló 
irányelvként eddig nem szabályozott terület 
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A közbeszerzési reform indokai - új 
uniós közbeszerzési szabályok 

 

Az uniós jog alapján a tagállamok kötelesek átültetni az új irányelvek 

rendelkezéseit nemzeti jogukba, az irányelvekben rögzített átültetési 

határidőben: 

 főszabály szerint legkésőbb 2016. április 18. napjáig – Magyarország: 
2015. november 1. – az új közbeszerzési törvény 

 az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részeket a központi 
beszerző szervek tekintetében 2017. április 18. napjáig 

 az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részeket valamennyi további         
ajánlatkérő szervezetre vonatkozóan pedig 2018. október 18. napjáig 
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Irányelvi főbb célkitűzések  
 
 
A közkiadások hatékonyságának növelése a lehető legelőnyösebb közbeszerzési 
eredmények biztosítása érdekében: 
 

a meglévő közbeszerzési szabályok egyszerűsítése és rugalmasabbá tétele 
 

részvétel a kkv-k és a más tagállambeli ajánlattevők számára.  
 
 
 

 Annak lehetővé tétele, hogy a beszerzők megfelelőbben alkalmazhassák a 
közbeszerzést közös társadalmi célok támogatására:  
 
környezetvédelem,  
 
szociális szempontok,  
 
innováció  
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A közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (új Kbt.) 

 

A jogalkotásért felelős Miniszterelnökség elkészítette az új 

közbeszerzési törvényt, amelyet az Országgyűlés 2015. 

szeptember 22. napján fogadott el.  

Az új jogszabály néhány, az elektronikus eljárásokhoz 

kapcsolódó kivételtől eltekintve 2015. november 1-jén 

lépett hatályba. 
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Kiemelt hazai célkitűzések az irányelvi 
szempontok tükrében 

 

 Átláthatóság garantálása 

 Eljárások egyszerűsítése, gyorsítása, adminisztratív terhek 

csökkentése 

 Kkv-k szerepének növelése 

Jobb beszerzési eredmények elérése, minőség alapú 

kiválasztás 
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Egyszerűsítés, adminisztratív terhek csökkentése 

  

 

 Nyilatkozati elv a kizáró okok és az alkalmasság igazolása során  

A gazdasági szereplőknek az ajánlatok (részvételi jelentkezések) benyújtásakor igazolások helyett a 
gazdasági szereplő nyilatkozatából álló, ún. egységes európai közbeszerzési dokumentumot (ESPD) kell 
benyújtania előzetes bizonyítékként a kizáró okok és az alkalmasság igazolására. Az igazolásokat végül 
főszabályként csak a leendő nyertesnek kell benyújtania. 

  Az alkalmassági követelmények előírásának új szabályai  

Uniós eljárásrendben is az ajánlatkérők választhatnak, hogy indokolt esetben előírnak-e műszaki-szakmai 
alkalmassági feltételt az ajánlattevők számára. 

 A bírálat egyszerűsítése  

A bírálat folyamatát könnyíti meg, hogy nyílt eljárás esetén az értékelés és a bírálat sorrendje felcserélhető, 
így lehetséges, hogy ajánlatkérő ne végezze el azon ajánlatok érvényességi bírálatát (vagy a bírálatnak csak 
az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét), amelyek az értékelési szempontokra 
tekintettel nem lehetnek az adott eljárásban legkedvezőbb vagy második legkedvezőbb ajánlatok sem. 
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További egyszerűsítések a nemzeti eljárásrendben 

 
 A közbeszerzési eljárás meghirdetése főszabály szerint nem hirdetmény közzététele útján 

történik, hanem a Közbeszerzési Hatóság honlapján az eljárás megindításának napját 
legalább öt munkanappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül közzétett 
összefoglaló tájékoztatás útján. A nemzeti eljárás a tájékoztatás alapján megküldött 
ajánlattételi felhívás megküldésével indul.  
 

  A törvény újraszabályozza az ún. három felhívás kiküldésével lefolytatható eljárások 
szabályait, ezentúl négy ajánlattevő közvetlen felhívásával indulhatnak a kis értékű 
eljárások, ahol nem kötelező az alkalmasság külön vizsgálata, mivel az ajánlatkérő eleve 
minimum négy, általa alkalmasnak tartott vállalkozást kér fel ajánlattételre. A változás 
lényege továbbá, hogy ez az eljárásforma a hatályosnál alacsonyabb értékhatárig lesz 
alkalmazható: ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolc 
millió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a száz millió forintot.   

 

2015. november 25. 



Egyszerűsítés, adminisztratív terhek csökkentése 

– elektronikus közbeszerzés bevezetése 

 

 

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer bevezetése 2017. januárig. 

 

 Teljesen elektronizált közbeszerzés előkészítési, tendereztetési és 

ellenőrzési folyamat (hirdetmény, ajánlat, bírálat, szerződés). 

 

 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek (Kbt.) való megfelelőség. 

 

Közbeszerzési Hatóság – mint az elektronikus közbeszerzési rendszer szolgáltatója. 
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A KKV-k szerepének növelése, helyzetbe hozása 

      

 

 Az eljárások egyszerűsítése és az adminisztratív terhek csökkentése  

Az eljárások egyszerűsítése, az adminisztratív terhek csökkentése, különösen a nyilatkozati elv alkalmazása az eljárásokban 

és a folyamatok elektronikussá tétele szintén hozzájárul a kkv-k szerepének növeléséhez.  

 Alkalmassági követelményekkel kapcsolatos korlátozások 

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. 
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A Közbeszerzési Hatóság új feladatai 

 

A fenti törvényi célkitűzések szolgálatában a Hatóság új feladatokat is kap, így: 

 figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések 

módosítását és a Ket. alapján hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azok 

teljesítését,  

  az ún. öntisztázás keretében a gazdasági szereplők kérelmére 

határozatában megállapítja, hogy a gazdasági szereplő által hozott 

intézkedések a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a 

megbízhatóságát, 

  ellátja az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és 

működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
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A Hatóság új feladatai 

 

A Hatóság továbbá: 

  

 információt szolgáltat, gondoskodik a vonatkozó nyilvántartások listájának az e-Certis 
rendszerben való közzétételéről,  

  naprakészen vezeti és honlapján közzéteszi: 

• a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók listáját; 

• a minősített ajánlattevők jegyzékét és a gazdasági, valamint szakmai kamara által 
  létrehozott minősített ajánlattevői jegyzéket; 

• a gazdasági szereplők közbeszerzési szerződéses kötelezettsége esetén a 
szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, az adatoknak a honlapon a 
szerződésszegéstől számított három évig kell elérhetőnek lenniük;  

• a kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát megállapító 
határozatokat, 

  kibővített statisztikai feladatokat lát el.  
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET! 


