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I. A törvény célja, alapelvei,
szerkezete
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A törvény szerkezete
A hatályos közbeszerzési törvénnyel kapcsolatban megfogalmazott legfőbb kritika,
hogy a szabályozás átláthatatlan és bonyolult, mely elsősorban a törvény
szerkezetére volt visszavezethető, az utaló rendelkezéseknek és többszörös
visszahivatkozásoknak köszönhetően.
Megoldás az Új Kbt-ben: Az új Kbt. e probléma orvoslása érdekében szakított a
korábbi törvény felépítésével  kerettörvény + végrehajtási rendeletek.
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Első Rész:

Általános rendelkezések minden közbeszerzésre
irányadóak.
Második Rész: Az uniós értékhatárt elérő értékű beszerzések
szabályai.
Harmadik Rész: Az uniós értékhatár alatti beszerzésekre
alkalmazandó nemzeti eljárásrend szabályai.
Negyedik Rész: A közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos
szabályok.
Ötödik Rész: A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok
szabályai.
Hatodik Rész: A Közbeszerzési Hatóságra vonatkozó szabályok.
Kógencia vs. diszpozitivitás
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A törvény célja
Hatályos Kbt.

Új Kbt.

Közpénzek ésszerű felhasználása

(…) hatékonyság



Széles körű, nyilvános felhasználás,
átláthatóság, ellenőrizhetőség
A verseny tisztaságának biztosítása

nyilvános ellenőrizhetőség

a szabályozási tárgykörök
meghatározása (közbeszerzési eljárás
+ jogorvoslat szabályai)
A kkv-k részvételének elősegítése
Fenntartható fejlődés
A jogszerű foglalkoztatás elősegítése
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A törvény alapelvei
 Az alapelvek szerepének növekedése
 Új alapelvek megjelenése:






Átláthatóság (C-324/98, C-458/03, C-91/08,)
Jóhiszeműség és tisztesség,
Rendeltetésszerű joggyakorlás,
Hatékony és felelős gazdálkodás,
Nyelvhasználat.

A környezetvédelmi szempontok alapelvi szinten nem jelennek
meg az új törvényben  külön végrehajtási rendelet.
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II. Az értelmező rendelkezések
(legfontosabb) változásai
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 A végrehajtási rendeletekre figyelemmel itt is egyszerűsödik a törvény:

csak a legkardinálisabb kérdések rögzítésére kerül sor.
 Legfontosabb változás: a közbeszerzési jogviszony alanyainak fogalmi

és tartalmi változása:
1. gazdasági szereplő
2. ajánlattevő
3. részvételre jelentkező
4. alvállalkozó
5. alkalmasság igazolásában részt vevő.
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alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által
bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján
végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót,
alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót.
(Nem szerepel a fogalomban a munkaviszonyban, egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban állók köre  más természetű jogviszony/ egyebekben
általános kivétel).
Megszűnik a tíz százalék alatti és afölötti alvállalkozó közötti
különbségtétel.
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Erőforrásszervezet C-575/10 (2010. december 9.)
EK irányelvek: az alkalmassági és a kiválasztási szempontoknak való
megfelelés igazolására más szervezet kapacitására is lehet támaszkodni, a
felek között fennálló kapcsolat jellegétől függetlenül.
Bizottság:  többségi befolyás = többletfeltétel
Az erőforrásszervezet és az alvállalkozó fogalma a gyakorlatban konkurált
egymással.
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III. Személyi hatály
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Hatályos Kbt.

Új Kbt.

Nem konzekvens a felsorolási metodika

Nem kerülnek megjelölésre konkrét
szervezetek

Szervezettípusok és szervezetek
vegyesen jelennek meg

A közjogi szervezetek fogalmából indul
ki a törvény

Feltételrendszer

-

EK – irányelvek: Ajánlatkérő fogalmának definiálása (közjogi szervezetek
is) + a 2004/17. EK irányelv hatálya kiterjed a közszolgáltatói tevékenységet
végző közvállalkozásokra, illetve a különleges vagy kizárólagos jog alapján
működő szervekre is  Kbt. 6.
(1) bek. e-f) pont (a közszolgáltatói
tevékenységükkel összefüggésben minősülnek ajánlatkérőnek).
Bíróság: C-237/99, C-393/06, C-44/96  közjogi szervezet fogalmának
meghatározása  Kbt. 6. (2) bek. (nem lényeges, hogy más feladatot is
ellát-e és a feladatok aránya milyen).
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IV. Tárgyi hatály
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Egyszerűsödnek a szabályok: nem kerülnek definiálásra a beszerzési
tárgyak valamennyi eljárásrendben (általános szabályok + kivételek,
alkalmazandó eljárásrend);
 A közbeszerzés általános fogalma: változatlan marad.
 A közbeszerzés tárgyai: változatlanok maradnak (pontosítás).
Árubeszerzés: ingó dolog beszerzése,
Építési beruházás: az alapfogalom változatlan marad, de egységesebb a
terminológia,
Koncessziók: közbeszerzési koncesszió és a koncessziós törvényben
foglaltak egymáshoz való viszonya (C-458/03).
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A kivételek rendszere
A kivételek meghatározása a jelenleg hatályos törvényben foglaltakhoz
képest kisebb mértékben változik. Egyes olyan esetek – így az in-house
beszerzések köre vagy a törvény hatálya alá nem tartozó koncessziók és a
központi beszerző szervezettől történő beszerzés – amelyek nem a
kivételek felsorolásában szerepeltek korábban, most az egységesség
érdekében a kivételi körök sorában jelennek meg.
9. § Általános kivételek
116. § Közszolgáltatói kivételek
120. § Nemzeti eljárásrendben kivételek

2011. szeptember 8.

11

Két új kivételi kör megjelenése:
1.
A védelmi irányelv átültetésével összefüggő beszerzések
2.
Közfeladat átruházásához kapcsolódó kivételek:
 közoktatás (C-157/99, C-109/92),
 közjogi jellegű feladat-átruházás.
Az in-house beszerzések rendszere:
1.
klasszikus in-house (ak. egyedüli részvényes)
2.
Speciális (több ak. a részvények tulajdonosa).
Teckal-kritériumok  Stadt Halle-ügy (C-26/03)  a hatályos Kbt-ben az üzletrészek több
ak. közös tulajdonában állása problematikus  Új Kbt. 9. § (1) bek. k) pontja (!) nem csak
közszolgáltatás ellátása, hanem közszolgáltatás megszervezésével összefüggő feladat ellátása
is.

Új:
 az éves árbevétel mértéke 80% a klasszikus in-house esetében,
 5 évre köthető a szerződés + szerződés felmondásának lehetősége.
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V. A közbeszerzési értékhatárok és a
közbeszerzés értéke
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A közbeszerzési értékhatárok:
 nem jelennek meg számszerűsítve a Kbt-ben,
 A Közbeszerzési Hatóság ( a továbbiakban: KH) teszi közzé minden év

elején mindkét rezsim értékhatárait a Közbeszerzési Értesítőben.
A közbeszerzés értéke:
Az általános generál klauzula változatlan  az egyes beszerzési tárgyaknál
továbbra is specifikálja a törvény a szabályokat:
A részekre bontás tilalma szigorodik (tv. megkerülése + szigorúbb uniós
eljárásrend megkerülése).
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Egybeszámítás:
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Az ajánlatkérőnek egybe kell számítania azon
 hasonló áruk beszerzésére, vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló
szerződések értékét, amelyekkel kapcsolatban
 a beszerzési igény egy időben merül fel, valamint
 az ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányuló szerződések értékét (a
teljes beruházás ellenértékét kell figyelme venni (kikerül a több év alatt
megvalósuló beruházás – feltétel  megszűnik az egy éves bázis),
Kis értékű beszerzések: Mindig a törvény Harmadik Része szerinti eljárás
alkalmazható, ha a becsült érték
 szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 21 031 200 forintnál,
 az építési beruházások esetében pedig 262 890 000 forintnál kevesebb, feltéve,
hogy ezen egybe nem számított rész értéke nem haladja meg annak az értéknek a
húsz százalékát, amit az általános egybeszámítási szabályok alkalmazása esetén
állapított volna meg az ajánlatkérő a beszerzés becsült értékeként.
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VI. Alkalmazandó eljárásrend
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 Az ajánlatkérőnek kell mérlegelnie, milyen eljárásrendet alkalmaz,
 Bizonyos esetekben kedvezményes szabályok:








a 4. sz. mellékletben foglalt szolgáltatások  3. Rész
Összetett szolgáltatások (3. és 4. melléklet szerinti szolgáltatások
is) 3. Rész, ha a 4. melléklet szerinti a meghatározó értékű.
Jogi szolgáltatások,
Szolgáltatási koncesszió: 3. Rész
Tervpályázati eljárás: külön jogszabály,
Építési koncesszió: 2. Rész 13. fejezet.
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VII. Az ajánlatkérőkre és a gazdasági
szereplőkre vonatkozó szabályok
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 Bejelentési kötelezettség a KH-nak (adatváltozás, a törvény





hatálya alá tartozás),
Más ajánlatkérő meghatalmazása a közbeszerzési eljárás
lefolytatására,
Közös ajánlatkérés lehetőségének megteremtése,
Előzetes kötelezettségek (szabályzatban, vagy annak
hiányában az eljárás előkészítését megelőzően),
Eljárásba bevonható személyekre vonatkozó szabályok.
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VIII. Központosított közbeszerzés
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Fajtái:
1. Államigazgatási ajánlatkérők beszerzései
2. Önkormányzati ajánlatkérők beszerzései
 Központi
beszerző szervezet létrehozásával (-1000
fö/Kormány; helyi önkormányzat: rendeletben).
 Központi beszerző szervezet létrehozása nélkül (több
önkormányzat összevontan (társulás).
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IX. Összeférhetetlenség
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 Általános felelősségi klauzula az ajánlatkérők számára
 Az összeférhetetlenségi szabályok pontosítása:
• Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és

lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet,
amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására
bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az
eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más
közös érdek miatt nem képes.
• Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként,
részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha
közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának
sérelmét eredményezheti.
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Kivétel: Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem
összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,
akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő
 az
adott
közbeszerzéssel
kapcsolatos
helyzet-,
illetőleg
piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében
a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag
a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást,
vagy
 a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához
szükséges árajánlatot kapott feltéve, hogy az ajánlatkérő nem
közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő
(részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét
meghaladó információt.
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X. A gazdasági szereplőkre vonatkozó
szabályok
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 Közös ajánlattétel lehetősége,
 A teljesítésben 25% fölötti arányban részt vevők közös

ajánlattevők,
 Gazdasági társaság alapításának előírása az ak. által
(projekttársaság: 129. §).
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XI. A felhívás (II. RÉSZ)
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A felhívás fajtái:
1. Ajánlati felhívás (nyílt eljárás)
2. Részvételi felhívás (meghívásos, versenypárbeszéd, hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos)
3. Ajánlattételi felhívás (hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos)
4. Közvetlen részvételi felhívás (közszolgáltatói szerződés).
Nem kell a továbbiakban megadni:
 Az eredményhirdetés időpontját,
 A szerződéskötés pontos időpontját.
Ajánlattételi határidő meghosszabbítása (fontos, hogy hirdetménnyel
indul-e az eljárás vagy anélkül).
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A felhívás (és dokumentáció) tartalmának módosítása:
Eljárás típusonként eltérő szabályok:
Nyílt eljárás: az ajánlattételi határidő leteltéig (új hirdetményben
+közvetlen tájékoztatás) + új határidő meghatározása.
Ha csak a dokumentáció változik: eltérő szabályok!
A felhívás visszavonása:
 hirdetménnyel induló eljárásoka módosításról is hirdetmény +
egyidejű tájékoztatás az ajánlattételi határidő lejárta előtt
 Hirdetmény nélkül induló eljárások: az eredeti határidő lejárta előtt
közvetlen tájékoztatás
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XII. Kiegészítő tájékoztatás
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Fajtái:
 Írásbeli
 Konzultáció.
Módosult a határidők rendszere:
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően a lehető
leghamarabb, valamint az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb
 6 nappal,
 gyorsított eljárás esetén legkésőbb 4 nappal,
 hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban legkésőbb 3 nappal,
 a közbeszerzési eljárások részvételi szakaszában pedig a részvételi
határidő lejárta előtt legkésőbb 4 nappal kell megadni.
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Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt
megelőző
 4.,
 gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 3. napnál
később nyújtották be,
a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell
megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az
ajánlattételi, illetve részvételi határidő letelte előtt lehetséges.  Ha az
ajánlatkérő amennyiben úgy ítéli meg, hogy
 bár későn érkezett a kérdés, de
 megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre
jelentkezéshez szükséges és
 a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre élhet az
ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának
lehetőségével.
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A határidő meghosszabbításának másik esetköre:
Az ajánlatkérő az ajánlattételi vagy részvételi határidőt meghosszabbítja
(!), ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a válaszadási határidőt
megelőző
 4,
 gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 3. napon
kérték,
 az ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást határidőben
megadni. haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi
gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az
ajánlatkérőnél jelezte, a több szakaszból álló eljárások ajánlattételi
szakaszában, valamint a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési
eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre
közvetlenül felhívott gazdasági szereplőt.
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XIII. A közbeszerzés tárgyának
meghatározása, a közbeszerzési műszaki
leírás
25
A közbeszerzés tárgyának meghatározása:
 az általános szabályok változatlanok
 a
törvény támpontokat ad a
biztosításához:

részajánlat

tételének

Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan
részajánlat-tételi lehetőség biztosítható, az ajánlatkérő az eljárást
megindító felhívásban - feltéve, hogy az gazdasági, műszaki és
minőségi, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos más
szempontokat figyelembe véve sem ésszerűtlen - köteles lehetővé
tenni a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, illetve részvételre
jelentkezést.
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A műszaki leírás:
A műszaki leírás azoknak a műszaki előírásoknak az
összessége, amelyet különösen az ajánlattételhez szükséges
dokumentáció tartalmaz, és amelyek meghatározzák a
közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket,
amelyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le,
hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt
rendeltetésnek.
A műszaki leírás meghatározására és tartalmára vonatkozó
részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.
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XIV. A dokumentáció
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Az új szabályozás a hatályos Kbt. szabályrendszerét követi.
 A dokumentáció – versenypárbeszédnél ismertető – készítése az uniós
értékhatár feletti eljárásokban kötelező, a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás esetét kivéve,
 a több szakaszból álló eljárásoknak már a részvételi szakaszában
rendelkezésre bocsáthatja az ajánlatkérő.
Kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátása:
Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elkészítéséhez is kiegészítő iratokat
bocsáthat a gazdasági szereplők rendelkezésére  egyértelműen elkülönül
a dokumentációtól, amely az ajánlattételhez szükséges, elkészítése fő
szabály szerint kötelező, így a dokumentációval kapcsolatban előírtak
(kötelező tartalom, határidőre vonatkozó jogkövetkezmények), nem
alkalmazandóak a kiegészítő iratokra.
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Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
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