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Öntisztázás – jogi háttér

- Joggyakorlat Németországban és Ausztriában

- 2342/2002/EK rendelet

- 2009/81/EK irányelv

- 2014/24/EU Irányelv

- Kbt. 64. §

- Kbt. 188. §
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Uniós szabályozás (2014/24/EU Irányelv)

- 57. cikk (6) bekezdés: „gazdasági szereplő bizonyítékkal szolgálhat a 

tekintetben, hogy a releváns kizáró okok ellenére az általa tett intézkedések 

kellőképpen igazolják megbízhatóságát.”

- 3 konjunktív feltétel (reparáció, együttműködés és tényállás tisztázása, 

prevenció)

- Mérlegelés: súlyosság és sajátos körülmények figyelembevétele

- Indokolási kötelezettség

- Jogerős határozattal kizárt szereplő nem jogosult rá

- Tagállami autonómia, hogy az ajánlatkérő vagy egy hatóság dönt a kérdésben 

(hatósági hatáskör pl.: Ausztria)
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Hazai szabályozás (Kbt. 64. §)

(1) A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével

bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre

jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági

szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,

amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti

- vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti -

jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az

ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan

intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának

ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
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Határidők, jogorvoslat (Kbt. 188. §)

Határidő: 188. § (4) alapján 15 (+15) munkanap,

188. § (4) alapján lehetőség van hiánypótlási felhívás kiküldésére

Hatósági eljárás ˙(háttérszabály: Ket., 2018-tól Ákr.)

Jogorvoslat:

- Határozat kézhez vételétől számított 15 napon belül kérhető  az elutasító határozat 

felülvizsgálata

- Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – nemperes eljárás

- Fellebbezésnek, felülvizsgálatnak nincs helye

- Elutasított határozat esetén lehetőség van ismételt kérelem benyújtására, amennyiben 

elutasítását követő intézkedéssel kívánja bizonyítani megbízhatóságát
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Eljárásjogi vizsgálat

- Fennáll-e a kizáró ok a kérelmezővel szemben

- Az alapul szolgáló határozat jogerőre emelkedése

- Felülvizsgálat esetén az ítélet jogerőre emelkedése

- Kihirdetés vagy a közlés napja-e az irányadó (Pp. 228. §)

- Nem zárja-e ki a törvény az öntisztázást:

- 1 évnél régebben lejárt adótartozás (Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont)

- Jogi személlyel szembeni jogerős büntetőjogi intézkedés hatálya 
alatti gazdasági szereplő (Kbt. 62. (1) bekezdés f) pont)
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Leggyakoribb esetek

- Kartellezés - Kbt. 62. § (1) n)

- Munkajogi, környezetvédelmi szabályok megsértése – Kbt. 63. § (1) a)

- Szakmai kötelezettség súlyos megsértése – Kbt. 63. § (1) b)

- Korábbi közbeszerzési szerződés súlyos megszegése – Kbt. 63. § (1) c)
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Érdemi vizsgálat – feltételek (Kbt. 188. §)

(1) Bármely gazdasági szereplő, akivel szemben a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével 
bármely egyéb kizáró ok fennáll, kérelmet nyújthat be a Hatósághoz annak megállapítása érdekében, hogy az általa hozott 
intézkedések a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A megtett intézkedésekkel 
kapcsolatos bizonyítékokat a kérelemmel együtt kell benyújtani a Közbeszerzési Hatóság részére.

(2) A kizáró ok hatálya alá tartozó gazdasági szereplő a megbízhatóságának bizonyítása érdekében köteles igazolni, hogy

a) a bűncselekménnyel, kötelességszegéssel vagy egyéb jogsértéssel okozott kárt - a károsult által 
elfogadott mértékben - megtérítette vagy arra meghatározott határidővel 
kötelezettséget vállalt;

b) az illetékes hatóságokkal aktívan együttműködve átfogóan tisztázta az ügy 
tényállását és körülményeit; és

c) olyan technikai, szervezeti és személyi intézkedést hozott, amely alkalmas a 
további bűncselekmény, kötelességszegés, illetve egyéb jogsértés megelőzésére.
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Érdemi vizsgálat – kár megtérítése

Kár – károsult által elfogadott mértékben való – megtérítése:

- Nem történt károkozás

- Kár funkcionális értelmezése

- Kérelmező nyilatkozata (+ kérelmező nyilatkozatával ellentétes 
információ, illetve dokumentum nem jutott a Hatóság tudomására)

- Alapeljárás, hatósági jegyzőkönyvek, határozatok megállapításai

- Történt károkozás

- Károsult azonosítható: 

- Megtörtént a kompenzáció (igazolhatja a károsult nyilatkozata)

- Kötelezettségvállalás határidővel a károsult által elfogadott 
mértékben

- Károsult nem azonosítható:

- Jövőbeni kárigények kezelése

- Már beérkezett kárigények kezelése
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Érdemi vizsgálat - aktív együttműködés

- „illetékes hatóság”:

- Lehet a ténylegesen egy hatóság

- Vagy akár az ajánlatkérő is

- Funkcionális értelmezés

- Együttműködés mértéke:

- Nem elegendő a bírság befizetése

- Törvényi kötelezettségen túlmutató együttműködés

- Nem jelenti az együttműködési kötelezettség megszegését a 
jogorvoslati eljárás, előzetes vitarendezés

- Nem elvárás az önvád

- Alapul szolgáló határozat, érintett jogszabályok ellenőrzése, jegyzőkönyvek, 
naplók ellenőrzése
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Érdemi vizsgálat - preventív intézkedések

- Személyi intézkedések:

- Felelős személy munkaviszonyának megszüntetése, figyelmeztetés, 

munkakör átalakítása

- Tulajdonosi jogok korlátozása

- Szervezeti intézkedések:

- Struktúra átalakítás

- Compliance szervezeti egységek

- Külső szakértől, auditok

- Bejelentő-védelmi rendszer

- Képzések (tematika és megcélzott személyi kör)

- Belső szabályzatok
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Érdemi vizsgálat - preventív intézkedések

- Technikai intézkedések:

- Minőségbiztosítása rendszerek

- Ellenőrzött, naprakész adatbázisok

- Munkavédelmi eszközök

- Szerződő partnerek kiválasztásának rendszere és követelmények 

meghatározása

- Kizáró okkal kapcsolatos ellenőrzésért felelős személy kijelölése
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Öntisztázás –statisztika (2015. november 
1. óta)

Folyamatban
2

Elutasított
10Elfogadott

18

Visszavont
2
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Összesen: 32



Közzététel
 A Kbt. 187. § (2) bekezdés af) pontja szerint a Hatóság naprakészen vezeti és a honlapján 

közzéteszi a kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát 

megállapító határozatokat.

 http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/megbizhatosagot-megallapito-hatarozatok/

Lábléc14 / 



2017. február 7.

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!


