
  

Aktuális jogértelmezési problémák a KH 
gyakorlatában 



Az előadás vázlata 

  

1. Kölcsön mint kivétel 
2. A részekre bontás egyes kérdései 
3. Az alkalmassággal kapcsolatos kérdések 
4. A tényleges tulajdonos problémája 
5. A jogutódlás közbeszerzési jogi aspektusai 



A kölcsön mint kivétel 

  

1. Új kivételi esetkör 2014. szeptember 30-tól 
2. A fogalom tartalma az ágazati jogszabályok alapján 
3. Hitelszerződés? Pénzügyi lízing? 
4. A vizsgálat szempontjai 

• Az Irányelv preambuluma és tételes rendelkezése 
• Szövegkörnyezet 
• A Kbt. 120. § k) pontja 
• A kivételek megszorító értelmezése 
• Az Irányelv idegen nyelvű változatai 

5. A régi Irányelv és az új Irányelv átültetése: az új kivételi 
esetkör viszonya az ingatlan megszerzésével 
összefüggő pénzügyi szolgáltatáshoz 



A részekre bontás egyes kérdései I. 
A részekre bontás tilalma vizsgálatának előkérdései 

  

1. A vizsgálat lépései 
• A funkcionális egység megállapítása 
• Kiegészítő, szubszidiárius szempontok 

2. Az időbeli hatály kérdése (a szerződések egységének 
vizsgálata az elsődleges) 

3. A részekre bontás tilalma és a támogatott ajánlatkérői 
minőség (a részekre bontás vizsgálata előkérdés) 

4. A támogatás intenzitása és a részekre bontás (az 
intenzitás mértékének viszonyítási alapja az egységes 
beszerzés) 

5. Meghatalmazott ajánlatkérő, közös ajánlatkérők és 
egységes beszerzés 



A részekre bontás egyes kérdései II. 
Példák a KH gyakorlatából 

1. Építési beruházás 
• Önálló épületek (teljes értékű, önálló műszaki funkció betöltése?) 

• Ugyanazon épület felújítása több ütemben 

• D. 355/9/2014: ugyanazon épület különböző részei egységet alkotnak 

• Több szakaszos építési beruházások 

2. Szolgáltatás megrendelése 

• 1 projekthez, rendezvényhez szükséges szolgáltatások 

• Mobil és vezetékes telefon-szolgáltatás 

• Mobil telefon-szolgáltatás és mobil parkolás 

• Külön ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szerződések 

• Ugyanazon építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások 

• Óvodai és iskolai közétkeztetés 

• Útépítés műszaki ellenőrzése 

• Eltérő szakmai tartalmú szolgáltatás 

 

  



A részekre bontás egyes kérdései III. 
Példák a KH gyakorlatából 

 

Árubeszerzés 

• A funkció egysége a hasonlóságon keresztül vizsgálandó 

• CPV-kódok vizsgálata? 

• Hardver és szoftver beszerzése 

• Toner és fénymásoló gépek beszerzése 

• Különféle tisztítószerek beszerzése 

• Különböző gyógyszerek beszerzése (a megítélés 
szempontjából a finanszírozás forrása nem releváns) 

 

 



Az alkalmasság egyes kérdései 

1. Az együttes megfelelés esetei 

• Pénzügyi alkalmasság személyhez kötött jellege 

• Az árbevételi adatok összeadhatósága 

• Az összeadhatóság korlátja, hogy annak eredményeként még 
ugyanarról az alkalmassági feltételről legyen szó 

o Eszközök és szakemberek 

o Referenciák (a beszerzés tárgya komplexitásának kiemelt 
szerepe) 

 Összegszerűség és darabszám 

o Éves átlagos statisztikai állományi létszám 

2.    A referenciában szereplő építési beruházás és szolgáltatás 
oszthatatlanságának kérdése 



A tényleges tulajdonos I. 

1. A Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) alpontja 

2. A Pmt. szerinti tényleges tulajdonos fogalma 

3. A vezető tisztségviselő mint tényleges tulajdonos 

• Kinek a vezető tisztségviselőjét kell megjelölni? 

• 1/2014. DB kollégiumi állásfoglalás és annak 
értelmezése a tulajdonosi lánc esetében 

• „Speciális” jogi személyek vezető tisztségviselője 



A tényleges tulajdonos II. 

A Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok 

 

1. Kizáró ok hatálya alatt álló szervezet közvetlen vagy 
közvetett „befolyása” az ajánlattevőre / részvételre 
jelentkezőre 

2. A közvetett tulajdon / szavazati jog meghatározásának módja 



A tényleges tulajdonos III. 

Példák a közvetett befolyásra [56. § (2) bekezdése] 

 



Jogutódlás I. 

1. A Ptk. új szabályai (átalakulás, egyesülés, szétválás) 

2. A jogelőd megszűnésével nem járó esetek jelentősége a 
közbeszerzésben 

3. Jogutódlás az ajánlatkérői oldalon a közbeszerzési eljárás során 

• A Kbt. nem rendezi a kérdést 

• Kötöttség beállta előtt (felhívás visszavonása?) 

• Kötöttség beállta után 

o Mentesülés a szerződéskötés alól? 

o Jogalkotói rendezés? 

o Eseti rendezés a jogutódlásra vonatkozó jogszabályban, 
határozatban, stb. 

o A jogelőd megszűnésével nem járó helyzetek egyszerűbb 
kezelése 



Jogutódlás II. 
Jogutódlás az ajánlatkérői oldalon a szerződéskötést követően 

 

1. A DB korai, szigorú álláspontja 

2. KH-útmutató 

• Jogszabály alapján 

• Alapítói határozat alapján (normatív határozat, 
szervezetszabályozó eszközök) 

3. Jövőbeli lehetséges gyakorlat 

• Az ajánlattevői jogutódlás analógiájára megengedőbb 
értelmezés lehetősége (jogutódlás lehetősége a jogi 
személyre vonatkozó szabályok szerint a Kbt. alapelveinek 
figyelembe vételével) 



Jogutódlás III. 
Jogutódlás az ajánlattevői oldalon: Jogutódlás a közbeszerzési 

eljárás folyamán  

  

1. Kötöttség beállta előtt (ajánlat visszavonása?) 

2. Kötöttség beállta után 

• Jogalkotói rendezés? 

• Megengedőbb értelmezés (a jogutódlás 
dokumentumainak vizsgálata) 

• Problémák a jogutódlás nyomán 

o Hiánypótlás? Felvilágosítás?  

o A jogutód vizsgálatának ajánlatkérői kötelezettsége? 

o Mentesülés a szerződéskötés alól? 



Jogutódlás IV. 
Jogutódlás az ajánlattevői oldalon: A szerződéskötést követő 
jogutódlás 

  
 

A Kbt. szabályozza 

• Átalakulás 

• Egyesülés 

• Szétválás 

• A rá vonatkozó szabályok szerinti más mód 



Jogutódlás V. 
Jogutódlás és alkalmasság 
 

1.   Törvényi szabályozás: a jogelőd jogai és kötelezettségei 
a jogutódra szállnak 

2.   A diszpozitív törvényi rendezés miatt a felek akaratának 
kiemelt szerepe van a kérdés rendezésében 

3.   Az újonnan piacra lépő társaságok speciális helyzete 

• A jogszabály néhány esetben kifejezetten figyelembe 
veszi (pénzügyi nyilatkozat, beszámoló, árbevétel) 

• Más esetekben az általános szabályok irányadók (DB 
szigorú álláspontja: D. 443/11/2013.) 



Jogutódlás VI. 
 A jogelőd árbevételi adatainak felhasználása 

 

1.   A jogutód vagyona a jogelőd vagyonából és a Számviteli 
tv. szerinti „különbözetekből” tevődik össze 

2.   A vállalkozás eredményessége és vagyona szoros 
összefüggésben áll és az adott piaci szereplőre 
specifikus 

3.   Ha egyértelműen megállapítható, hogy az árbevétel nem 
a jogutódnál, hanem a jogelődnél keletkezett, arra a 
jogutód sajátjaként nem hivatkozhat 

• Ha a jogutód az árbevételi adatot a sajátjaként nem 
tudja felhasználni, más szervezet kapacitására 
támaszkodhat 



Jogutódlás VII. 
A jogelőd referenciáinak felhasználása a jogutód által 

 
1.   A jogutódlás dokumentumainak kiemelt szerepe van (a DB 

gyakorlata szerint az egyesülési, illetve szétválási szerződést 
minden esetben vizsgálni kell) 

2.   A szétválási szerződés ugyanazon referenciához való jogot 
több jogutód számára is biztosíthatja (D. 228/12/2014) 

3.   A jogutódlás bizonyítása a közbeszerzési eljárásban: a 
megfelelő ingyenes, magyar nyelvű, hatósági, elektronikus 
nyilvántartások hiányában a jogutódlásra vonatkozó okirat 
bekérése az ajánlatkérő által 

• Ha a felhívás előre rögzítette ilyen esetre a dokumentum 
beadásának kötelezettségét: hiánypótlás keretében 

• Egyéb esetben felvilágosítás kérése keretében 



Köszönöm a figyelmet! 


