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1 Bevezetés: Mit jelent a self-cleaning? 

 A német közbeszerzési jog rendelkezik arról a lehetőségről, hogy 

megbízhatatlanság (Unzuverlässigkeit) miatt kizárjanak vagy 

eltiltsanak egy ajánlattevőt a közbeszerzési eljárásokból.  

 Megbízhatatlanság:  

o Általában akkor vélelmezhető, ha az adott ajánlattevő ellen 

kötelességszegés miatt született ítélet, és ezért kétséges, hogy az 

ajánlattevő alkalmas-e a jövőbeni szerződések teljesítésére.  

o Az ajánlatkérő diszkrecionális döntésétől függ, hogy egy adott ajánlattevőt 

megbízhatónak tekint.  

o Mindazonáltal a megbízhatóság visszanyerése érdekében hozott 

korrekciós intézkedések mérlegelése során az ajánlatkérőnek az 

arányosság elve szerint kell eljárnia. 

 E korrektív intézkedések megtételét általában öntisztázásnak (self-

cleaning) nevezzük 
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2 A self-cleaning kialakulása Németországban 1/2 

 Németországban első ízben 1997-ben jelent meg a self-cleaning 

fogalma, a hesseni kormány egyik körlevelében 

 A körlevél második változata:  

o A kizáráshoz vezető súlyos kötelességszegések - többek között -: 

• súlyos bűncselekmények, pl.: csalás, sikkasztás és okirathamisítás, 

megvesztegetés 

• A versenykorlátozás-ellenes törvény (ARC) megsértése 

 A körlevél hatodik változata:  

o A kizárás megszüntetésének feltételei, azaz a megbízhatóság 

visszanyerése céljából hozott intézkedések: 

• Szervezeti és személyi intézkedések a további kötelességszegések 

megakadályozása céljából,  

• Az esetleges károk megtérítése és 

• A kizárás fenntartása legalább 6 hónapig 
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2 A self-cleaning kialakulása Németországban 2/2 

 A körlevél nem kötelező érvényű a bíróságra nézve; mindazonáltal: 

hatékony ösztönző, mely self-cleaning intézkedések meghozatalára 

ösztönzi a cégeket (OLG Frankfurt, 11 U (Kart) 64/95; 11 U (Kart) 

10/97) 

 Példa (OLG Düsseldorf Verg 43/02, Verg 66/02) 

o Egy vállalat kizárása a közbeszerzési eljárásokból korrupció miatt; a 

vállalat az alábbi intézkedéseket hozta: 

• A tények kivizsgálása egy külső tanácsadó igénybe vételével, valamint 

a vizsgálatot végző hatósággal történő együttműködés útján, 

• A kötelességszegésben érintett összes munkatárs elbocsátása, 

• Változtatások a vállalati struktúrában, azaz a döntéshozatali 

struktúrában és a döntéshozatali jogkörökben, 

• A regionális alegységek átszervezése, továbbá 

o A bíróság teljes körűen kiértékelte ezeket az intézkedéseket, és 

elegendőnek találta a cég rehabilitásához 
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3 A hatékony self-cleaning feltételei 1/4 

 Az OLG Düsseldorf felvázolta a hatékony self-cleaning szokásos, 

általános követelményeit: 

o A tények tisztázása a vizsgáló hatóságokkal együttműködve, 

o A kötelességszegésben érintett összes munkatárs elbocsátása,  

o A szükséges szervezeti és személyi intézkedések megtétele a további 

kötelességszegések megakadályozása céljából  

 Az LG Berlin (23 O 118/04) egy negyedik követelményt is 

megfogalmazott: 

o Az okozott kár megtérítése 

 A bíróságok általában elfogadták a hesseni körlevél rendelkezéseit 

 Immár állandó ítélkezési gyakorlattá vált Németországban 
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3 A hatékony self-cleaning feltételei 2/4 

 Megjegyzés: az ajánlatkérő diszkrecionális döntésétől függ, hogy egy 

adott ajánlattevő megbízhatónak tekinthető-e. 

 Ennek fényében az ajánlatkérő dönt arról, hogy az ajánlattevő által 

hozott strukturális és szervezeti döntések elegendőek-e a 

megbízhatóság hosszú távú biztosításához (OLG Brandenburg, Verg 

W 21 / 07) 

 A döntések mindenekelőtt  a megbízhatóság elvesztését okozó adott 

kötelességszegés egyedi esetétől függnek, ezen túlmenően pedig a 

kötelességszegés sajátos körülményeitől: 

o OLG Frankfurt (11 Verg 6/04): Az ajánlatkérőnek figyelembe kell vennie, 

hogy az ajánlattevő hozott-e olyan hitelt érdemlő, ígéretes intézkedéseket, 

amelyek a korábbi törvénysértések jövőbeni megismétlődésének 

megelőzésére irányulnak 

o VK Düsseldorf (VK-08/06-L): a kizárással kapcsolatos döntés 

meghozatalakor az ajánlatkérőnek az összes vonatkozó tényt tisztáznia 

kell, és külön figyelemet kell fordítania az ügy egyedi jellemzőire 
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3 A hatékony self-cleaning feltételei 3/4 

Ki hozza meg a döntést? 

 Az öntisztázást az összes ajánlatkérő vizsgálja és értékeli (elvben) 

 A gyakorlatban: a szövetségi vagy állami hatóságok (Szövetségi 

Építési Minisztérium / Bajor Gazdasági Minisztérium / a Legfelsőbb 

Hesseni Pénzügyi Hatóság) bocsátják ki a „megbízhatósági 

tanúsítványt”, amely az adott hatóság hatáskörén kívül nem kötelező 

érvényű, de az ajánlatkérők és a felülvizsgálati szervek általában 

elfogadják meggyőző bizonyítékként 

 Ideális lenne, ha a megbízhatósági tanúsítvány kibocsátását egy 

központi intézmény végezné (de ezt nehéz megvalósítani a német 

szövetségi rendszerben) 
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3 A hatékony self-cleaning feltételei 4/4 

Nemzetközi vonatkozások 

 A külföldön hozott elmarasztaló ítélet elegendő a 

kötelező/diszkrecionális kizáráshoz (pl.: az amerikai korrupcióellenes 

törvény - US FCPA - alapján hozott ítélet); ez eltér pl. a 

Franciaországban és az Egyesült Királyságban alkalmazott 

gyakorlattól 

 A külföldi vállalatok által hozott self-cleaning intézkedéseket 

o Az ajánlatkérők önállóan értékelik 

o Ha megfelelnek a Németországban megkövetelt normáknak, akkor 

egyenértékűnek fogadják el 

o Nincs automatikus hatásuk; egy adott megbízhatósági tanúsítvány 

hitelessége a kibocsátó hatóság hitelességétől függ (pl.: amerikai 

szövetségi ügynökségként fogadják el)  
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4 Gyakorlati példa 1/3 

 Példa a saját gyakorlatunkból: egy, a védelmi szektorban működő 

vállalatot korrupcióval vádolnak egy kelet-európai állam közbeszerzési 

eljárásai kapcsán  

 Az illetékes hatóság eljárást indított megvesztegetés és pénzmosás 

gyanújával. 

 A self-cleaning során hozott intézkedések: 

o A tények tisztázása: 

• Külső vezetési tanácsadó megbízása az eset független kivizsgálása és 

értékelése céljából 

• Felmerült a gyanú az egyik helyi képviselővel kapcsolatban 

o Személyi következmények: 

• Az alkalmazott felmentése az összes piaci feladata alól 

• Miután megtagadta az együttműködést, az alkalmazottat elbocsátották 

• Az összes alkalmazott számára képzést szerveztek, az átdolgozott 

korrupcióellenes útmutató alapján 
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4 Gyakorlati példa 2/3 

o Belső strukturális és szervezeti intézkedések: 

• Etikai tanács létrehozása: 

 Vezetője a vezérigazgató 

 Feladata, hogy folyamatosan tökéletesítse a vállalat 

korrupcióellenes programját, valamint minden jogsértés gyanút 

kivizsgáljon 

 Ombudsmanok az alkalmazottak által felvetett, megfeleléssel 

kapcsolatos aggályok kivizsgálására 

• Egy vállalati szintű, megfelelésért felelős tisztviselői pozíció bevezetése, 

valamint az összes üzleti területen egy megfelelésért felelős tisztviselői 

pozíció létrehozása: 

 Beszámoló és ellenőrzés a kereskedelmi képviselők és más 

kereskedelmi közvetítők alkalmazása kapcsán  

• Belső szabályzat kibocsátása: 

 Útmutató az aggályok felmerüléséről 

 Az aggályok felmerülésének nyomon követéséről szóló irányelv 

 

11 



4 Gyakorlati példa 3/3 

o Külső strukturális és szervezeti intézkedések: 

• Együttműködés a civil szervezetekkel (pl.: Transparency International) 

• Feddhetetlenséget vizsgáló átvilágítási eljárás bevezetése, a 

kereskedelmi közvetítők kiválasztásához. Ennek keretében 

 Jelöltértékelés,  

 Kockázatfelmérés,  

 A feddhetetlenséget vizsgáló átvilágítással kapcsolatos kutatás és  

 Etikai tréning mint követelmény 

• A feddhetetlenséget vizsgáló külső ombudsman: 

 Feladata bármely, a vállalaton belül felmerült korrupciógyanús 

magatartásról szóló értesítés kézhezvétele és az ügy kezelése 

 Könnyen hozzáférhető az összes alkalmazott, vállalkozó és 

alvállalkozó számára („visszaélés-jelentési rendszer”)  

 „Elrettentő hatás” (félelem a munkavállalói viszonnyal vagy 

szerződéssel kapcsolatos következményektől)  
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5 Kitekintés 

 2014-ben hatályba léptek az új európai közbeszerzési irányelvek 

 Kifejezetten rendelkeznek a self-cleaning lehetőségéről, pl.: a 

2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdése 

 Ennélfogva az öntisztítást át kell ültetni az összes EU tagállam 

közbeszerzési jogába. 
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Kérdések? 

14 



Kapcsolat 
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