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I. Fejezet 
 

Összefoglaló 
 

 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
379. §-ának (3) bekezdése értelmében a Közbeszerzések Tanácsa évente beszámolót 
készít az Országgyűlésnek a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával 
kapcsolatos tapasztalatairól, a beszámolási időszakban végzett tevékenységéről, 
valamint a jogorvoslati ügyek tapasztalatairól. 
 
A 2009. január 1. – december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Tanács a 
következőkben terjeszti elő Beszámolóját. 
 
1.  A közbeszerzési szabályozással és a Kbt. módosításával kapcsolatos általános 

megállapítások 
 
A közbeszerzési törvény a 2009. évben is több alkalommal módosult, és az év 
végén újabb jelentős módosítás tervezetéről határozott az Országgyűlés. E Kbt.-
módosításokkal összefüggésben a 2009. évben is számos feladat hárult a 
Közbeszerzések Tanácsára. 
 
A 2009. év meghatározó eseményének tekinthető a 2008. év végén elfogadott átfogó 
Kbt.-módosítás 2009. április 1-jei hatályba lépése.  
 
E módosítás novella jellegű változtatást hozott a közbeszerzési szabályozásban. A 
Közbeszerzések Tanácsa a 2008. évi beszámolójában már részletesen szólt azokról a 
körülményekről, nehézségekről, amelyek a módosító törvény elfogadását megelőzték; 
tényként rögzíthető, hogy a közbeszerzési szabályozással összefüggésben 
megmutatkozó érdekellentétek rendkívüli mértékben megnehezítették a konszenzus 
kialakítását. A módosítás egyik legfőbb mozgatója az egyszerűsítési szándék volt, 
ugyanakkor nyilvánvalóvá vált a jogalkotási folyamatban, hogy ezt szinte minden 
érintett szereplő másként vélte megvalósíthatónak. 
 
A módosító rendelkezések közül számos hasznosnak bizonyult. Mindenképpen e 
körben kell megemlíteni a közbeszerzések egyszerűsítése és a kis- és 
középvállalkozások esélyeinek előmozdítása irányába ható változtatásokat.  
 
Alapvető módosítást jelentett a három eljárási rend kettőre csökkentése, melynek 
eredményeként a közösségi eljárásrend mellett a korábbi nemzeti és egyszerű eljárások 
összevonásával létrejött az új egyszerű eljárás. E módosítás azzal is járt, hogy csökkent 
az ajánlatkérők által alkalmazandó hirdetményminták száma, ezzel jelentős mértékben 
egyszerűsödött a jogi környezet. A gyakorlati tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, 
hogy az új egyszerű eljárások részletszabályai „átfésülésre” szorulnak, mivel a 
közösségi eljárásrend szabályaira történő visszahivatkozások a joganyagban 
ellentmondásokat eredményeznek, illetve jogértelmezési problémákat vetnek fel. A 
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Tanács kezdetektől képviselt álláspontja, hogy a visszahivatkozások helyett a 
megfelelő megoldást egy „önálló jogon” szabályozott egyszerű eljárás jelentené, 
amely az eljárás valamennyi mozzanatára kiterjedően tisztázná az alkalmazandó 
szabályok körét és jellegét. Mindezzel együtt koncepcionálisan feltétlenül 
támogatandó, hogy a közösségi közbeszerzési irányelvek által szabályozott körön 
túlmenően csak egy eljárási rend vonatkozzon a közösségi értékhatár alatti 
közbeszerzésekre.    
 
Régóta visszatérő kérdés, hogyan lehetne az ajánlattevők közbeszerzési 
eljárásokkal összefüggő adminisztratív terheit csökkenteni. A módosítás a kizáró 
okok igazolása tekintetében változtatást eszközölt, melynek eredményeként elegendő a 
nyertes ajánlattevőnek, alvállalkozóinak és erőforrás-szervezeteinek benyújtania az 
előírt alaki követelményeket kielégítő dokumentumokat (az eredményhirdetést 
követően), az eljárás során erre nézve az egyszerű nyilatkozat is elfogadható. Bár 
vitathatatlan, hogy a módosítás iránya pozitív volt, számos jogalkalmazási nehézséget 
eredményezett, ezért e tekintetben is felmerülnek korrekciós igények. A Tanács úgy 
véli, az adminisztratív terhek szempontjából hasznosabbnak bizonyulhatna az 
eredeti vagy közjegyző által hitelesített dokumentumok megkövetelése helyett az 
egyszerű másolatok elfogadása, azzal, hogy a hamis adatszolgáltatás veszélyének 
csökkentése érdekében egyidejűleg ennek következményeit is súlyosbítani lenne 
szükséges.  
 
Az eljárásokban benyújtandó különféle igazolások egyszerűsítése, illetve a költségek 
csökkentése érdekében vezette be a módosítás azt a szabályt, hogy a 
közbeszerzésekben résztvevőknek ne kelljen azon igazolásokat benyújtaniuk, 
amelyeket az ajánlatkérők ingyenesen hozzáférhető közhiteles adatbázisokból le 
tudnak kérni. Az előremutató rendelkezés hiányossága, hogy jelenleg nem léteznek 
valamennyi kritériumot együttesen kielégítő adatbázisok, ezért a Tanács e tekintetben 
is az ésszerűsítés további lehetőségeinek megvizsgálását javasolta.  
 
A kis- és középvállalkozások helyzetének javítása – különös tekintettel a 
világgazdasági válság következményeire – kiemelkedően fontos. A Kbt.-módosítás 
ezt felismerve több – a Közbeszerzések Tanácsa által javasolt, illetőleg támogatott – 
elemet épített be a közbeszerzési szabályozásba a kkv-k érdekében.  
 
Ezek közül első helyen említjük a részajánlattétel kötelező biztosításának 
követelményét az ajánlatkérők legjelentősebb csoportjai vonatkozásában. Ennek 
kapcsán megjegyezzük, hogy bár az elnyert közbeszerzési eljárások számát tekintve e 
vállalkozási kör részesedése meghatározó, az érték alapú statisztikában a 2001-ben 
még közel 60 %-os arányuk fokozatosan visszaesett, majd 2008-tól 40 % körül állt be. 
A Tanács az adatok részletesebb elemzésekor arra a következtetésre jutott a 2007-
2008. évi beszámolóiban, hogy a kkv-k szereplése és az egy eljárásra jutó érték között 
egyértelmű az összefüggés: az átlagos közbeszerzési érték növekedése a kkv-k 
esélyeit rontja. A Tanács ezért a Kbt.-módosítása kapcsán a jogalkotási folyamatban 
azt az álláspontot képviselte, hogy a lehetséges eszközökkel – ha van rá mód, 
jogszabályi előírásokkal – elő kell mozdítani a beszerzések kisebb értékű részekben 
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történő kiírását. A Tanács e körben megvizsgálta az európai uniós országok 
gyakorlatát is, mely kapcsán azt tapasztalta, hogy azon országokban, ahol történtek 
központi szinten erőfeszítések a kkv-k helyzetének javítása érdekében, ott a 
részajánlattétel lehetőségének kötelező biztosítása volt a leggyakoribb eszköz. 
Megjegyezzük, kezdeményezések történtek annak érdekében is, hogy a közösségi 
közbeszerzési normákban kapjanak helyet preferenciális szabályok a kkv-k érdekében. 
Az Európai Bizottság azonban egyelőre mereven elzárkózik az ilyen irányú 
törekvésektől, álláspontjuk szerint ugyanis ez (illetve minden hasonló előnyben 
részesítési klauzula) a közbeszerzések alapvető rendeltetését, a versenyt és az „értéket 
a pénzért” elvet veszélyeztetik. (Hozzátesszük, vannak Európán kívüli országok, mint 
például az Egyesült Államok, ahol a rendelkezésre álló információk szerint sikeresen 
alkalmaznak olyan kis- és középvállalkozásokat védő szabályokat, miszerint a 
beszerzések meghatározott hányadát kötelező a kkv-k részére fenntartani.)   
 
A kkv-k esélyeinek előmozdítására került be a közbeszerzési törvény egyszerű 
eljárásrendre vonatkozó szabályai közé a közbeszerzés fenntartásának lehetősége 
az egy milliárd forint összegű árbevételt el nem érő vállalkozások számára. 
(Sajnálatos módon az árbevételi küszöböt az alvállalkozókra nem terjesztette ki a 
módosítás, ami a szabály  hatékonyságát lerontja és további rendezést igényel.) 
 
Elsősorban a kkv-k érdekeit szolgálták azok a módosítások is, amelyek az 
ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlattétel nyelvére vonatkoztak, 
előírva, hogy a pályázati kiírásoknak magyar nyelven kell készülniük, illetve a 
dokumentációt magyarul minden esetben elérhetővé kell tenni, továbbá a magyar 
nyelven készített ajánlatot kötelező befogadni.  
 
Látni kell ugyanakkor, hogy a kkv-k helyzetének jelentősebb mértékű javulásához 
a közbeszerzési szabályokon kívüli eszközökre is szükség van. A magyar 
gazdaságban a kisvállalkozások nem rendelkeznek akkora növekedési potenciállal, 
mint a fejlettebb gazdaságokban. Ezért a kkv-k közbeszerzésekben játszott szerepének 
érdemi növeléséhez a kkv-k gazdasági- pénzügyi feltételeinek átfogó javítása is 
szükséges. 
 
A fentiekben ismertetett, alapvetően előremutató módosítások mellett meg kell 
említeni a negatívumokat is. 
 
Noha a módosító jogszabály megalkotása során széles körű szakmai munka folyt az 
Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottságának Közbeszerzési Albizottságában 
(amely széles körű egyeztetési folyamatot a Közbeszerzések Tanácsa a Kbt. 
jelentőségénél fogva kiemelkedően fontosnak tartja), részben ennek eredményeként a 
Kormány által benyújtott jogszabály-tervezethez több száz módosító- és kapcsolódó 
módosító indítvány érkezett. Így állt elő az a helyzet, hogy az egyébként is összetett 
eredeti közbeszerzési törvényt, valamint a benyújtott, közel száz paragrafust 
tartalmazó módosító jogszabály-tervezetet, továbbá a számtalan, adott esetben 
egymásnak is ellentmondó jóváhagyott módosító javaslatot összeolvasva hibák, 
hiányosságok, illetve némely esetben – az ellentmondó módosítások következtében – 
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végre nem hajtható rendelkezések kerültek a Kbt.-be. A jogszabály komplexitását 
tovább növelte, hogy abban több hatályba léptető rendelkezés is szerepelt, és például 
az e-közbeszerzés tekintetében az eltérő időpontokhoz több bekezdésnyi eltérő 
szabályozás is társult. 
 
Az új szabályok alkalmazása során az említett hiányosságok gyorsan a felszínre 
kerültek. Az a tény, hogy ezek egységes szemléletű kezelése nem történt meg, és az év 
hátralévő részében hét alkalommal (tehát átlagban majdnem havonta) léptek 
hatályba a törvény újabb kisebb-nagyobb terjedelmű módosításai, rendkívül 
érzékenyen érintette a hazai közbeszerzési piacot. Még a közbeszerzési szabályokat 
naprakészen ismerő szakemberek is nehezen tudták nyomon követni, hogy éppen 
mi az aktuális jogi környezet, ami különösen káros a jogbiztonság szempontjából. 
 
Külön is érdemes szólni az elektronikus technikák bevezetésére tett 
kísérletekről. A módosítás előirányozta, hogy előbb a közösségi, majd az egyszerű 
eljárásrendben is legyen kötelező az elektronikus közbeszerzés. Azzal együtt, hogy a 
Közbeszerzések Tanácsa alapvetően egyetért az információs társadalomban, illetve 
az informatikai megoldásokban rejlő lehetőségek kiaknázásával a közbeszerzések 
területén, régóta hangoztatott álláspontunk e tekintetben, hogy ilyen horderejű 
változtatást csak megfelelő előkészítést és felkészülést követően lehet sikeresen 
véghezvinni. A Tanács visszatérően hiányolja az elektronikus közbeszerzéssel 
kapcsolatos nemzeti cselekvési tervet, amely alkalmas lehetne arra, hogy 
szisztematikusan megvizsgálásra kerüljenek a közbeszerzések informatikai 
támogatásának eszközei, és a felelősök, illetve határidők megjelölésével elmozdulás 
következhessen be ezen a területen. Sajnálatos, hogy ilyen munka nem ment végbe a 
módosítást megelőzően, így a közbeszerzésben résztvevők számára még az is gondot 
okozott, hogy pontosan milyen feltételeknek kell megfelelniük a kitűzött 2010. január 
1-jei időpontig (a közösségi eljárásrend szerinti közbeszerzések vonatkozásában).  
 
A kérdéskör körüli bizonytalanságot tovább növelte, hogy új végrehajtási rendelet 
nem került elfogadásra, helyette az elektronikus tértivevény szabályai közé kerültek 
be az ajánlatok elektronikus benyújtásával, bontásával kapcsolatos rendelkezések 
(lásd a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről 
szóló 2009. évi LII. törvényt). Ezek ugyanakkor mind a meglévő végrehajtási 
szabályok (a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási 
cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 
257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet) koncepciójával, mind több részletszabályával 
ellentétesek voltak. Az e-közbeszerzéssel kapcsolatos rendelkezések eltörlését végül 
az okozta, hogy az említett e-tértivevény törvény rendelkezéseivel ellentétben nem 
készültek el azok a fejlesztések, amelyek az ajánlatok ajánlattételi határidőt 
megelőző bontásának kizárását biztosították volna. (A szabályok eltörlése helyetti 
módosítást – esetlegesen a határidők kitolását – nagymértékben nehezítette, hogy a 
módosító jogszabály sajátos felépítésénél, jogszabály-szerkesztési megoldásainál 
fogva számos, még hatályba nem lépett rendelkezésén kellett volna átvezetni 
korrekciókat. A Tanács mindezzel együtt új határidőket szorgalmazott, amelyek végül 
a Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról szóló T/11025. számú 
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törvényjavaslatba kerültek be. A javaslatot azonban a köztársasági elnök 
megfontolásra visszaküldte az Országgyűlés részére, tárgyalására azonban már nem 
került sor a tavaszi ülésszakban. Helyette „tűzoltó” jelleggel megszületett az egyes 
pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő 
módosításáról szóló 2010. évi XII. törvény, amely 2010. március 1-jei hatállyal 
eltörölt gyakorlatilag minden e-közbeszerzést érintő rendelkezést.) 
 
A jogszabály érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokat összegezve megállapítható, 
hogy számos olyan elem került be a Kbt.-be, mely helyes elgondolások mentén 
igyekezett jobbá tenni a joganyagot. A szabályozási hibák, ellentmondások nyomán 
ugyanakkor felerősödtek az új közbeszerzési törvény létrehozására irányuló 
törekvések. A Közbeszerzések Tanácsa álláspontja szerint a közbeszerzési kultúra 
minőségi javítása érdekében stabil jogi környezetre van szükség. A jelenlegi, 2003. 
év végén elfogadott törvény számtalan módosításon ment keresztül az idők során, 
amely oda vezetett, hogy megbomlott a szabályozásnak az eredetileg meglévő, belső 
koherens rendszere. Kétségtelen, hogy a jogszabály eredendően is komplex volt, de 
különösen az ad-hoc jellegű, nem kellően kiérlelt módosítások nem illeszkedtek a 
törvény logikai rendszerébe, és abban mind több ellentmondást idéztek elő. Éppen 
ezért a jelenlegi törvény újabb és újabb módosításai helyett célravezetőbb 
megoldást jelenthet új közbeszerzési törvény vagy közbeszerzési törvények 
elfogadása, feltéve, ha azok előkészítését széles körű egyeztetés előzi meg, és 
megtartásra kerülnek a mai törvény garanciális elemei, pozitív vívmányai. 
 
Az új törvény kidolgozása szempontjából is tanulságos a közbeszerzési 
jogszabály-alkotás útkeresésének áttekintése. Az 1995. évi első Kbt. a maihoz 
viszonyítva egyszerű szerkezetű jogszabály volt, lényegesen kevesebb 
részletszabállyal. Az idők során fokozatosan épültek be újabb és újabb rendelkezések a 
törvénybe, amelyek döntően a szigorítás irányába hatottak. A 2003. évi Kbt. ezeket az 
„eredményeket” átvette, illetve néhány tekintetben még további rendelkezéseket 
iktatott be az eljárások lefolytatásának szabályaira vonatkozóan. Emellett annyiban 
lényegesen összetettebb is lett a jogszabály, hogy szerkezetileg külön lettek választva a 
közösségi irányelvek által szabályozott közbeszerzések és az egyéb (nemzeti) 
közbeszerzések, valamint az ajánlatkérői kategóriák mentén (szintén az irányelvekkel 
összhangban) is szükség volt a kormányzati beszerzőkre és a közszolgáltatókra 
irányadó szabályok szerinti differenciálásra. Mindezeken felül a korábbi néhány 
eljárástípus mellett további típusok is megjelentek (döntően ismét az uniós joganyag 
hatására), amely végül azt eredményezte, hogy a törvény mintegy négyszer (de még 
jelenleg is legalább háromszor) több paragrafusból áll, mint az elődje.  
 
A jelenlegi Kbt. érvényesülésének első időszakában – különösen a 2006. év elején 
életbe lépő módosítások – további részletekkel „gazdagították” a joganyagot. A 
gyakorlatban felmerült jogértelmezési kérdések ugyanis rendre arra sarkallták a 
jogalkotót, hogy újabb és újabb rendelkezéseket, magyarázó, kiegészítő klauzulákat 
iktasson be. Mindeközben egyre inkább figyelmen kívül maradt, hogy a kereteket 
egyértelműen rögzítő, az alapelvek mentén történő értelmezésnek helyet hagyó 
jogszabályi környezet sokkal alkalmasabb lehet a közbeszerzési szabályozás alapvető 
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célkitűzéseinek érvényre juttatására, mint a minden élethelyzetre reagálni igyekvő, 
részletező megközelítés. 
 
A Közbeszerzések Tanácsa álláspontja szerint ezért a közbeszerzési szabályozásban 
mindenekelőtt arra kell törekedni, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb körben 
legyen lehetősége a jogalkalmazóknak az alapelvek mérlegelésére, illetve ezek 
alapján az adott szituációban a legmegfelelőbb döntés meghozatalára, ahelyett, 
hogy ezt a jogszabály próbálja meg taxatív jelleggel előírni számukra. Ez egyszerre 
szolgálná ugyanis a közbeszerzésekkel együtt járó adminisztratív terhek csökkenését, 
valamint a hatékony közpénzelköltés szempontjait.  
 
Nem mellékesen az ajánlatkérői oldalon jelentkező erőforrás-megtakarítások 
kihatással lennének az ajánlattevői oldal költségeire is. A pályázat szövegezésének, 
a feltételek meghatározásának gyakorta előforduló bonyolultsága részben arra 
vezethető vissza, hogy az irányadó jogi normák is bonyolultak. Emellett egy bonyolult 
környezetben könnyebben érvényre juthat a formalizmus, sőt a pályázatok testre 
szabásának gyakorlata is. 
 
Ha az eljárásokon történő részvétel nem igényelne magas szintű közbeszerzési jogi 
ismereteket, ez a költségek megtakarítása mellett a verseny fokozódásához is vezetne 
(a vállalkozások bátrabban indulnának a tendereken). Megfigyelhető továbbá, hogy az 
ajánlatkérők sok esetben igyekeznek költségeiket áthárítani az ajánlattevőkre, például 
az ajánlattételi dokumentáció árának meghatározásával. Látni kell azonban, hogy az 
adminisztrációs terhekből, illetőleg az eljárásban való részvétellel kapcsolatos 
előírásokból adódó többlet költségeket az ajánlattevők ajánlati áraikban érvényesítik. 
Ez az oda-visszahatás pedig végeredményben odavezet, hogy kevesebben indulnak el 
a pályázatokon, és az árak az egekbe szöknek. (A kevés pályázó ráadásul a 
közbeszerzési kartellezés és korrupció lehetőségét erősíti.)  
 
Némely statisztikai adat, egyes kiemelt beruházásokkal kapcsolatban nyilvánosságra 
került háttér-információk, illetve az általános közvélekedés azt mutatja, hogy a hazai 
közbeszerzési piac a fentiekben írt pályán halad. Szükséges ezért – alapos 
helyzetértékelést követően – megtalálni azokat az eszközöket, amelyekkel 
biztosíthatók a jogalkotó közbeszerzések tekintetében rögzített célkitűzései.  
 
A közbeszerzések állandó problémája az átláthatóság kérdése. A Tanács 
nemzetközi tapasztalatai alapján a hazai közbeszerzési jogszabályok az európai 
átlagnál nagyobb mérvű nyilvánosságot írnak elő. A Tanács álláspontja szerint a 
garanciális rendelkezéseket szükséges a jövőben is megtartani, további erősítésükre 
viszont csak kellően indokolt esetben kell lépéseket tenni. A tapasztalatok ugyanis azt 
mutatják, hogy minél több átláthatósággal kapcsolatos elem épül be a 
közbeszerzési szabályozásba, annál terhesebbé, nehézkesebbé válik a 
jogalkalmazás. A közpénzek elköltésének hatékonysága, a pályázatok lefolytatása 
során jelentkező költségek elviselhető szinten tartása érdekében ezért jelen 
helyzetben nem tűnik indokoltnak újabb garanciális rendelkezések beépítése. 
(Sőt, néhány tekintetben a szabályok enyhítését tartjuk indokoltnak, például az 
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átláthatósági biztosok igénybevételével kapcsolatban legalább a kötelezőség 
megszüntetését.) A közbeszerzésekben kizárólag az átláthatóság növelése egy 
szinten túl már nem elegendő eszköz a felek közötti bizalmatlanság leküzdéséhez. 
Ehelyett a magyar közbeszerzési környezetet jellemző nagyfokú bizalmatlanság 
mérsékléséhez több téren kell lépéseket tenni.  
 
A Tanács álláspontja szerint ehhez elsősorban a korrupció elleni küzdelemben 
kell eredményeket elérni. Azt azonban nem szabad szem elől téveszteni, hogy a Kbt. 
nem tehető korrupcióellenes jogszabállyá, hiszen a közbeszerzési eljárás olyan 
összetett szempontrendszer érvényesítését szolgáló intézmény, amelyben az 
átláthatóság mellett a közbeszerzések hatékonyságának, a beszerzés kedvező áron 
történő megvalósításának legalább ilyen fontos szerepe van. A Tanács által megrendelt 
közbeszerzési korrupciós kutatás eredményei is megerősítik, hogy a 
közbeszerzésekben megjelenő korrupciós jelenségek okai nem magából a 
szabályozásból fakadnak. A jogi környezet jobbá tételével természetesen meg lehet 
nehezíteni a korrupt gyakorlatot, de ez önmagában nem alkalmas a probléma 
kezelésére. 
 
Általános az a vélekedés, hogy a korrupciót mindig abban a társadalmi-, gazdasági-, 
kulturális- és jogi környezetben kell vizsgálni, illetve megítélni, amelyben az adott 
ország van. A korrupció viszonylatában Magyarországon a kiváltó tényezők között 
általában előkelő helyen kerül említésre a párt- és kampányfinanszírozás problémája. 
Érdemi javulás álláspontunk szerint a közbeszerzési korrupció terén mindaddig nem 
várható, amíg a korrupciót kiváltó általános okok kezelése érdekében nincs intézkedés. 
A Tanács álláspontja szerint a korrupció visszaszorítása érdekében indokolt a már 
meglévő szabályok szigorításával és betartatásával fellépni, a közigazgatás- és 
igazgatásszolgáltatás jelenleg is működő rendszerének, hatalmi pozíciójának 
felhasználásával.  
 
Az ajánlatkérőkkel szembeni ajánlattevői bizalmatlanságot csak fokozta az a 
körülmény, hogy egyes esetekben az ellenszolgáltatás nem, vagy nem időben került 
kifizetésre, illetve úgy indítottak eljárást, hogy arra nem volt meg a szükséges 
anyagi fedezet. A Tanács ezért jogi eszközöket tart szükségesnek annak garantálására, 
hogy az ajánlatkérők csak a pénzügyi fedezet vagy az arra vonatkozó biztosíték 
birtokában írhassák ki a közbeszerzési eljárást. Bár ezen előírás korábban már 
része volt a Kbt.-nek, később hatályon kívül helyezésre került. Jóllehet a tartozási lánc 
visszaszorítása érdekében 2009-ben történt jogszabályi szintű intézkedés (az építési 
beruházásoknál kidolgozásra került az építtetői fedezetkezelő rendszere), a nemfizetés 
elleni eredményes fellépés elengedhetetlen feltétele az építési beruházás fedezetének 
biztosítása. Másként szólva, a körbetartozási probléma-kör addig nem kezelhető 
eredményesen, amíg az ajánlatkérők nem teljesítik fizetési kötelezettségeiket 
határidőre; nyilvánvaló, hogy a pénzügyi fedezet nélkül kiírt közbeszerzési 
eljárásokban ez nem megoldható. Az ajánlatkérők fizetési fegyelmének javítása a 
kkv-k helyzetbe hozása mellett azon kiemelt jelentőségű témakörök közé tartozott, 
amely nemcsak Magyarországon, hanem – a gazdasági válság hatására – az Európai 
Unió valamennyi tagállamában széleskörű figyelmet kapott; a Tanács elnöke 



 11

tájékoztatóban kérte fel az ajánlatkérőket a fizetési határidők minimalizálására. Ennek 
hatása kevéssé mérhető, s mivel az ajánlatkérők számára a jogszabály lehetőséget ad 
bírálati szempontként az értékelés során figyelembe venni a törvényi határidőt 
meghaladó fizetési ütemezést, ez sok esetben meg is történik. 
 
Meg kell azonban jegyezni, hogy számos ajánlattevő is visszaélt a Kbt.-ben biztosított 
jogaival, ami ugyancsak nem kedvezett a felek egymással szembeni bizalmatlansága 
csökkentésének. Ennek egyik nyilvánvaló példája volt az, hogy az ajánlattevők 
gyakran visszavonták ajánlatukat vagy nem teljesítették a hiánypótlást annak 
érdekében, hogy az eljárásban csak egy érvényes ajánlat maradjon, és ezért az 
ajánlatkérőnek érvénytelenné kelljen nyilvánítania az eljárást. Ennek 
eredményeképpen a közbeszerzési eljárások 15 %-a zárult eredménytelenül a 2009. 
évben.  [A Kbt.-módosítás egyik új eleme volt ugyanis az a rendelkezés, amely 
alapján, ha egy eljárásban többen nyújtottak be ajánlatot (részvételre jelentkezést), de 
végül csak egy érvényes ajánlat (részvételre jelentkező) maradt, az eljárást 
eredménytelenné kell nyilvánítani. A rendelkezés beiktatását az indokolta, hogy 
feltűnően sok eljárás végződött úgy, hogy a különböző kizárások miatt csak egy 
ajánlattevő maradt versenyben. Tárgyalásos eljárásokban ráadásul ez azt is 
eredményezhette, hogy a végső árajánlat nagyságrendekkel volt magasabb, mint az 
induló vagy mint a versenytársaké.]  
 
2. A közbeszerzések számokban 
 
A Kbt. 2009. év áprilisában hatályba lépett módosításai alapvető hatással voltak a 
beszámolási időszak statisztikai adataira. A Tanács az adatokat az eljárások 
eredményéről közzétett tájékoztatók alapján összegezi. 2009. április 1-jét megelőzően 
a „régi” egyszerű eljárások tekintetében nem volt ilyen közzétételi kötelezettség 
(illetve a Kbt. 2004. évi hatályba lépését követő néhány évben a meghirdetéssel indult 
egyszerű eljárásokban kellett tájékoztatót közzétenni, de ez csak az egyszerű eljárások 
kisebb részét jelentette). A korábbi években ily módon az alacsonyabb értékű 
közbeszerzésekről részletes – a többi közbeszerzés adataival összehasonlítható – 
adatokkal nem rendelkezett a Tanács. A korábbi egyszerű eljárás és a nemzeti 
eljárásrend összevonásával létrejövő „új” egyszerű eljárás immár megjelenik a 
statisztikákban, tekintettel arra, hogy az új szabályok alapján minden közbeszerzési 
eljárás eredményéről kötelező tájékoztató hirdetmény közzététele.  
 
A szabályozás változásának tudható be, hogy a 2009. évben mért adatok tekintetében 
mind a megvalósított eljárások száma, mind azok értéke vonatkozásában jelentős 
növekedés következett be. A Tanács 6611 eredményes közbeszerzési eljárást 
regisztrált, szemben a 2008. évben megfigyelt 3911 eljárással. (Ez jelentős, 69 %-os 
növekedést jelent.) Az eljárások számának növekedése magával vonta a 
közbeszerzések összértékének emelkedését is; a 2009. évben 1809,8 milliárd Ft 
értékben folytattak le a hazai ajánlatkérők közbeszerzési eljárásokat. (Ez 27,6 %-
kal haladta meg a korábbi év 1417,9 milliárd Ft-os volumenét, de az egyszerű 
eljárások Tanács által becsült értékével megnövelt közbeszerzési értéknél, a közel 
1600 milliárd Ft-nál is 13 %-kal több.)  
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A 2009. évi közbeszerzések értéke a GDP 6,9 %-át jelentette. A 2008. évi 1600 
milliárd Ft-ot alapul véve ez az arány a megelőző évben 5,4 %-ot tett ki. 
 
Ha az eljárások számát és értékét oly módon hasonlítjuk össze a 2008. évvel, hogy 
csak a tisztán összehasonlítható közösségi eljárásrend szerinti közbeszerzéseket 
vesszük figyelembe, e tekintetben is növekedés figyelhető meg: 21 % az eljárások 
száma és 41 % az értékük tekintetében.  
 
A rendelkezésre álló adatok alapján a Tanács úgy véli, hogy a növekedést elsősorban 
az európai uniós források felhasználási arányának javulása okozta. A 
hirdetményekben az ajánlatkérőknek a támogatás konkrét összegét nem kell 
feltüntetniük, mindössze azt, hogy az adott eljárás során sor kerül-e közösségi forrás 
felhasználására. Ez alapján mindenesetre az megállapítható, hogy hozzávetőlegesen 
minden harmadik tender Európai Unióból származó forrással volt kapcsolatos, 
mely magas arány a megvalósított beszerzések értékét tekintve is megmutatkozott: a 
lebonyolított tenderek értékének 40,6 %-ában került sor valamilyen mértékben 
közösségi támogatás igénybevételére. Ezek az arányok a 2008. évben lényegesen 
alacsonyabbak voltak, nagyságrendileg mindössze a 2009. évi adatok felét tették ki. 
 
Az eljárás-típusokat vizsgálva a megállapításokat szintén érdemes annak megfelelően 
differenciálni, hogy a beszámolási időszak adatait önmagukban, vagy a korábbi 
évekkel történő összehasonlításban kívánjuk elvégezni (ez utóbbi ugyanis a jelzett 
okok folytán csak megszorításokkal tehető).  
 
Az egyszerű eljárások (mint sajátos eljárás-típus) nélkül vizsgálva a 2009. évet az 
eljárások száma tekintetében kiemelendő, hogy az ajánlatkérők a legtöbb 
közbeszerzési pályázatot (a tenderek 57,6 %-át) nyílt eljárással írták ki, míg a 
tárgyalásos eljárások részesedése 29,5 %-ot képviselt. A tárgyalásos eljárásokat 
továbbra is a közszolgáltatók alkalmazták leggyakrabban (a közösségi 
eljárásrendben az arányuk meghaladja a 75 %-ot), mely azzal hozható összefüggésbe, 
hogy ezen ajánlatkérői csoport a hirdetménnyel induló tárgyalásos típust belátása 
szerint szabadon alkalmazhatja. (Ezzel szemben a kormányzati körbe tartozó 
ajánlatkérők csak kivételesen vehetik igénybe.)  
 
Ugyanezen tartományt figyelembe véve a nyílt eljárások értékbeli részesedése 49 %-os 
volt, szemben a tárgyalásos eljárások 43 %-os arányával.   
 
Az egyszerű eljárásokat is bevonva a vizsgálat körébe megállapítható, hogy az 
eljárások számát illetően ez a típus volt a leggyakoribb. Érdemes annyiban finomítani 
az adatokat, hogy az eljárások jellege alapján milyen megállapítások tehetők. 
Mindenekelőtt szükséges jelezni, hogy – a közösségi eljárásrenddel szemben – a 
tárgyalás lehetősége az egyszerű eljárásban mindig nyitott az ajánlatkérők számára. 
Mindezek ellenére, ha az egyszerű eljárásokon belül csak a hirdetménnyel induló 
tárgyalás nélküli altípust – mint a közösségi nyílt eljárásnak gyakorlatilag teljes 
mértékben megfelelő eljárás-típust – tekintjük nyílt jellegű eljárásnak, akkor is a nyílt 
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és a nyílt jellegű eljárások aránya a két eljárásrendet összesítve az eljárásszám 
vonatkozásában 63 %-ot tesz ki, és az érték tekintetében is meghaladja az 50 %-os 
részesedést. 
 
Ebben az összesítésben a tárgyalásos jellegű eljárások számban 28,5 %-ot, értékben 
42 %-ot értek el.  
 
Összességében elmondható, hogy a 2009. évben némileg pozitívabb képet fest az 
eljárás-típusok megoszlása, a nyílt (illetve nyílt jellegű) eljárások magasabb 
részesedése okán.  
 
A többi (fentebb nem említett) eljárás-típus alkalmazása továbbra sem meghatározó a 
hazai közbeszerzésekben. 
 
A beszerzések tárgya szerinti adatok tekintetében az eljárások számát alapul véve a 
2008. évi megoszlás volt megfigyelhető a tárgyévben is. Ismét a szolgáltatás-
megrendelésre irányuló eljárások részesedése volt a legmagasabb (40 % körül alakult), 
megelőzve az építési beruházásokat (mely 35,6 %-ot tett ki). Az árubeszerzések ezúttal 
is a harmadik helyen végeztek 24,2 %-os arányukkal. 
 
Az érték alapú statisztikában az építési beruházások megerősödése figyelhető meg, és 
arányuk a 2008. évet megelőző, közel 50 %-os szinten alakult a tárgyévben is. 
(2008-ban ezzel szemben mindössze 35 %-ot tettek ki a beruházások.) Ez a növekedés 
szintén elsősorban az európai uniós forrásokkal hozható összefüggésbe. 
 
A külföldi székhelyű vállalkozások a magyar közbeszerzésekben kis mértékben 
vannak csak jelen. A 2009. évben mindössze 61 nyertes ajánlattevő volt székhely 
szerint külföldi, ami az összes tender 1 %-ának felel meg (a 2008. év 1,6 %-os 
részesedésével szemben). Az általuk elnyert összérték ugyan növekedett (a tárgyévben 
58 milliárd Ft-ot tett ki), összességében azonban a 3,2 %-os arány csekélynek 
mondható. (2008-ban az adatok 1,5 %-os részesedésről tanúskodtak.) A külföldi 
székhelyű ajánlattevők továbbra is csak a nagyobb összegű beszerzéseken indulnak, 
így elsősorban a közösségi eljárásrendben bonyolított tendereken vannak jelen (az 
általuk megnyert pályázatok 99 %-a tartozott ebbe a körbe). 
 
A fenti statisztika nem veszi figyelembe a nyertes ajánlattevők tulajdonosi hátterét. A 
Tanács által végzett elemzés azt mutatta ki, hogy a 2009. évi magyar közbeszerzések 
értékének mintegy 55 %-át külföldi, 45 %-át pedig magyar tulajdonosi hátterű 
vállalatok nyerték el. (Megjegyezzük, ezek a számok összhangban állnak a külföldi 
tőke magyar gazdaságban betöltött szerepével, amely tekintetben hasonló arányok 
mutathatók ki.) 
 
A mikró-, kis- és középvállalkozások 2009-ben 4895 sikeres pályázatot tudhattak 
magukénak, amely az eljárások 74 %-ának elnyerését jelenti. A 2008. évben 70,8 %-ot 
mutatott a statisztika, de itt is hozzá kell tenni, hogy a megelőző év adataival történő 
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összehasonlítás csak megszorításokkal lehetséges. Az eljárások értékét tekintve 
részesedésük szinte teljesen megegyezik a 2008. év adatával (39,1 %). 
 
 
Az adatok alakulásában szerepe van a Tanács statisztikáiban megjelenő alacsonyabb 
értékű közbeszerzéseknek, melyben kimutathatóan a kkv-k domináltak. Az egyszerű 
eljárások értéke ugyanakkor a teljes közbeszerzési volumenhez képest nem jelentős 
(annak mindössze 8,4 %-a), azaz hiába voltak sikeresek a kkv-k az egyszerű 
eljárásokban, ez a teljes közbeszerzési értékből való részesedésük tekintetében nem 
eredményezett növekedést. Így az is elmondható, hogy a Kbt.-ben a kkv-k érdekében 
hozott szabályozásbeli módosítások hatásai sem mutathatók még ki az érték alapú 
statisztikában.  
  
Az egy közbeszerzési eljárásra jutó összeg a 2009. évben 273,8 millió Ft-ot tett ki. A 
2008. évben 362,5 millió Ft volt az átlagos összeg, igaz, az összehasonlítás teljes 
mértékben nem lehetséges, mivel a 2009. évi adatokban jelentős mértékben szerepet 
játszott a jogi környezet változása. Ha csak a közösségi eljárásrend szerinti 
közbeszerzéseket vesszük figyelembe (ahol lényeges változás nem történt a 
szabályozásban), e téren is jelentős csökkenés volt megfigyelhető: a 2008. évben 774 
millió Ft, a 2009. évben pedig 662 millió Ft jutott egy eljárásra. Ez mindenesetre 
pozitívnak értékelhető a korábbi években megfigyelt, a kisebb vállalkozások 
esélyeinek nem kedvező koncentrációval szemben.  
 
Az egy közbeszerzési eljárásban (illetve beszerzési részre) benyújtott ajánlatok 
számadatai enyhe mérséklődést mutatnak a 2008. évhez viszonyítva. 2009-ben a 6611 
eljárásban – a beszerzés egy részére történő ajánlattételt is figyelembe véve – 20.472 
ajánlattevő 59.495 ajánlatot tett. Egy eljárásban tehát átlagosan 3,1 ajánlattevő, illetve 
9 ajánlat versenyzett. (2008-ban egy kiírásra átlagosan 3,6 ajánlattevő adott be 
ajánlatot, míg az egy eljárásra jutó átlagos ajánlatok száma 10,8 volt.) 
 
A részletező elemzést a Beszámoló II. fejezete tartalmazza, amelyhez a Beszámoló 
mellékletét képező statisztikai táblák kapcsolódnak. 
 
3. A Közbeszerzések Tanácsa által ellátott feladatok összefoglalása  
 
A Közbeszerzések Tanácsa a 2009. évben is gondoskodott a törvény által számára 
előírt feladatok ellátásáról. 
 
Ennek keretében ellátta hivatalos lapja, a Közbeszerzési Értesítő rendszeres 
megjelentetésével kapcsolatos teendőket, mely a tárgyévben már kizárólag 
elektronikus úton került közzétételre.  
 
Vezette a feladatkörébe utalt jegyzékeket, nyilvántartásokat, valamint útmutatókkal (a 
korábban kiadott ajánlások felülvizsgálatával) és a Tanács elnöke számos 
tájékoztatóval segítette a jogalkalmazók munkáját. 
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A 2007-ben elindított, a közbeszerzések és a korrupció kapcsolatának feltárására 
irányuló kutatás 2009-ben lezárult, a kutatás eredményei teljes terjedelmükben 
hozzáférhetők a Tanács honlapján. A Tanács úgy véli, az elkészült anyagok 
hozzájárulnak a korrupciós jelenségek jobb megismeréséhez, és ennek 
eredményeképpen – a különféle fórumokon elhangzó, általában a tényszerű alapokat 
nélkülöző kijelentések helyett – az érdeklődők egy széleskörű vizsgálaton nyugvó, 
tudományos igénnyel készült tanulmányokat vehetnek kezükbe, azzal együtt, hogy 
ezen felmérések is számos kérdést vetettek fel, és a megkeresettek válaszadási 
hajlandósága a mélyinterjús és a kérdőíves felmérés esetén is csekélynek bizonyult. 
Mindenesetre az rögzíthető, hogy a kutatás nagy érdeklődést váltott ki a médiában és a 
szakemberek körében egyaránt, és a Tanács annak eredményeit hasznosítva anti-
korrupciós cselekvési terv elkészítéséről és megvalósításáról határozott.  
 
A Tanács tevékenységének hangsúlyos részét képezte a Kbt. 2009. április 1-jén 
hatályba lépő módosítása nyomán a jelentős mértékben megváltozott jogszabályi 
környezetre való felkészülés, illetve a jogalkalmazók munkájának támogatása. A 
Tanács mind írásban, mind szóban igyekezett a lehetőségeihez mérten megadni a 
szükséges tájékoztatást az alkalmazandó normákat illetően (mely a Kbt. évközben 
bekövetkezett további hét módosítása nyomán szintén jelentős kapacitást igényelt). A 
Tanács felülvizsgálta korábbi ajánlásait is, megvizsgálva, hogy azok a módosult 
szabályokra tekintettel fenntarthatóak-e; ennek eredményeként néhány olyan ajánlás, 
amely aktualitását veszítette, visszavonásra került. Az új szabályozás alapján a Tanács 
a korábbi „ajánlások” helyett „útmutató” elnevezésű dokumentumokat adhat ki; a 
tárgyévben két útmutató kiadására került sor. (A jogszabályi előírás értelmében 
tartalmát tekintve annyiban különbözik az útmutató az ajánlástól, hogy az útmutatónak 
figyelemmel kell lennie a jogorvoslati tapasztalatokra is. Megjegyezzük, a 
Közbeszerzések Tanácsa a korábbi években az ajánlásai kiadása során rendre 
megvizsgálta az adott tárgykörben meghozott döntéseket.) A beszámolási időszakban 
ezen anyagok mellett a Tanács elnöke 18 tájékoztatót tett közé a közbeszerzésben 
érintett szereplők informálása érdekében.    
 
A Közbeszerzések Tanácsa apparátusa a hozzá érkezett megkeresések alapján 
figyelemmel kísérhette az új szabályok érvényesülését. A felmerülő problémákat 
továbbította a jogalkotás előkészítéséért 2009-ben felelős igazságügyi és rendészeti 
tárca részére. Emellett véleményezett minden részére megküldött, közbeszerzéseket 
érintő jogszabály-tervezetet. Sajnálatos módon az egyik legjelentősebb, a Tanács 
intézményének átalakítását és a Kbt. módosítását is célzó, a Közbeszerzési és 
Közérdekvédelmi Hivatalról szóló T/11025. számú törvényjavaslat véleményezésére 
a Közbeszerzések Tanácsa a parlamenti benyújtást megelőzően nem kapott lehetőséget 
(csak egy rövid, előzetes tájékoztatást kapott a jogszabály-módosítás céljáról és 
irányáról). A Tanács a javaslat parlamenti egyeztetése keretében számos észrevételt 
fogalmazott meg (a Kbt. 2009. április 1-jétől hatályba lépett módosítása következtében 
felszínre kerülő problémák kezelése érdekében is), amelyek többsége – képviselői és 
bizottsági módosító- és kapcsolódó módosító javaslatok útján – elfogadásra is került. 
Tekintettel azonban arra, hogy az elfogadott törvényt az államfő megfontolásra 
visszaküldte az Országgyűlésnek, és annak ismételt tárgyalására a tavaszi ülésszakban 
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már nem került sor, a tervezet szakmai elemei, azaz a Kbt. hibáinak kiküszöbölésére 
irányuló részei sem léphettek hatályba. 
 
A Tanács a fentiek bemutatottakon is túl számos tájékoztatási anyagot, 
publikációt, hazai és nemzetközi vonatkozású közbeszerzési információt tett 
közzé a honlapján (egyebek mellett a környezetbarát közbeszerzések vagy a 
közbeszerzési referens-képzéshez kapcsolódó információk körében). A Tanács 
honlapján naprakészen elérhető az aktuális hazai és közösségi közbeszerzési joganyag, 
az Európai Bíróság valamennyi közbeszerzési vonatkozású döntése, valamint a 
különböző Tanács által vezetett jegyzékek, névjegyzékek és egyéb nyilvántartások.  
 
A Közbeszerzések Tanácsa még 2008 decemberében átfogó informatikai fejlesztés 
végrehajtását tűzte ki célul. Ennek oka részben a Kbt. módosítása volt, mely előírta a 
közbeszerzési adatbázis létrehozását és az elektronikus jogorvoslat megteremtését. 
Noha időközben (2010. március 1-jével) ezek a szabályok kikerültek a Kbt.-ből, a 
Tanács a fejlesztések továbbviteléről döntött.  
 
A fejlesztések célja olyan központi közbeszerzési nyilvántartás létrehozása, amelyben 
ajánlatkérőnkénti és ezen belül közbeszerzési eljárásonkénti csoportosításban érhetők 
el a Tanács részére megküldött, illetve számára rendelkezésre álló dokumentumok. Az 
elektronikus jogorvoslati rendszer pedig lehetővé teszi majd, hogy az ügyfelekkel a 
jogorvoslati eljárásban (illetve a hirdetmény nélkül induló közbeszerzésekkel 
kapcsolatosan a Döntőbizottság elnöke részére megküldött tájékoztatás szerinti 
ügyvitel során) a kapcsolattartás akár kizárólag elektronikus formában történjen. 
Mindezen informatikai rendszerek adatállományára épülve statisztikai 
riportkészítő alkalmazás beszerzéséről is döntött a Tanács. (E fejlesztéseket 
illetően részletesebben lásd a II. Fejezet 8. pontjában írtakat.)   
 
A fejlesztések várhatóan a 2010. év végére készülnek el, a projekt időszükségletét 
nagymértékben befolyásolta az említett 2010. március 1-jével életbe lépő módosítás, 
mely alapján a megváltozott jogszabályi környezethez kellett igazítani a fejlesztéseket. 
A Tanács álláspontja szerint a fejlesztések elvégzésével – a meglévő előírások 
melletti további adminisztratív terhek nélkül – számottevő mértékben javítható a 
közbeszerzések átláthatósága, illetve az elektronikus ügyintézés révén az 
állampolgárok ügyfélbarát szolgáltatást vehetnek igénybe.  
 
A nemzetközi kapcsolattartás a tárgyévben is intenzívnek volt tekinthető; ez 
elsősorban az európai uniós tagságból eredő feladatok ellátásában, illetve kétoldalú 
tapasztalatcserékben mutatkozott meg. A Tanács 2009-ben is képviseltette magát az 
apparátus révén az Európai Bizottság és a tagállamok küldötteinek részvételével 
működő Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság, illetve az e mellett szerveződött 
elektronikus közbeszerzési és statisztikai munkacsoportok munkájában, valamint az 
Európai Bizottság felkérésére előadót delegált arra a közbeszerzési konferenciára, 
amelyet az Európai Unió szervezett a Világkereskedelmi Szervezet Kormányzati 
Közbeszerzésekről szóló Megállapodásáról és az európai uniós közbeszerzési 
szabályokról a kínai partner számára.  A Tanács aktívan hozzájárult az európai 
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országokat tömörítő Közbeszerzési Hálózat információ-cseréjéhez is, illetőleg. a 
magyar vállalkozások külföldi közbeszerzési eljárásokban való helyzetbe hozása 
érdekében ITD Hungary Zrt.-vel együttműködésben gyakorlatorientált tréninget 
szervezett a szlovák és a román közbeszerzési szabályokról (a tájékoztatókat 
megkeresésünkre ezen országok közbeszerzési hivatalainak munkatársai tartották), 
továbbá támogatta a magyarországi Lengyel Kereskedelmi Képviselet hasonló célú 
rendezvényét. A Tanács a szemináriumok anyagait honlapján is közzétette, és e 
kezdeményezés folytatását tervezi a 2010. évben is.  
 
A Közbeszerzések Tanácsának a kkv-k közbeszerzési piacon betöltött szerepével 
kapcsolatos tevékenysége sorában megemlíthető „a Kisvállalkozások Európai 
Kartájától a Kisvállalkozói Intézkedéscsomagig” című nemzetközi konferencián való 
részvétel. A konferencia az egyes tagállamokban kialakult ún. „jó gyakorlatok” 
bemutatására helyezte a hangsúlyt. A programtervezet két magyar példát is 
tartalmazott, melyek közül az egyik éppen a Közbeszerzések Tanácsa által megküldött 
jó gyakorlat volt. A konferenciához kapcsolódóan létrehozott adatbázisban szereplő jó 
gyakorlatok közül a Közbeszerzések Tanácsa javasolta a legtöbbet, szám szerint 
tizenegyet.  
 
A Közbeszerzések Tanácsa tevékenységében jelentős szerep jutott az oktatások 
színvonalának felügyelete és a közbeszerzési képzési tevékenység koordinálása 
tekintetében is.  
 
A Tanács tagjai aktív részvételével történt a Tanácshoz telepített névjegyzékek, listák 
vezetése.  
 
A Közbeszerzések Tanácsa működésének feltételei pénzügyi-finanszírozási oldalról 
2009. évben is biztosítottak voltak. A Tanács költségvetési kiadásai 2.640,5 millió 
Ft-ban, bevételei 2.493,7 millió Ft-ban és költségvetési támogatása 186,3 millió Ft-ban 
realizálódott. Mindez azt jelenti, hogy a költségvetési támogatás a források csupán 
7%-át tette ki. Az eredeti előirányzatok szintjén ez az arány 11 % volt, de a 
hirdetmények számának ugrásszerű növekedése következtében a bevételek között 
meghatározó szerepet játszó hirdetményellenőrzési díjbevételeknél jelentkező jelentős 
többletbevétel (az előirányzott 1.020 millió Ft helyett 2.007,5 millió Ft) a saját 
bevételek arányának növekedésével járt. A Tanács költségvetési kapcsolataihoz 
tartozik, hogy 2009. évben a 186,3 millió Ft költségvetési támogatással szemben a 
költségvetésbe különböző jogcímeken 1.289,9 millió Ft-ot fizetett be, ami az éves 
kiadásainak 49 %-át jelentette. 
 
A Közbeszerzések Tanácsa feladatainak részletesebb ismertetésére a Beszámoló 
III. fejezetében kerül sor. 
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4.  A Közbeszerzési Döntőbizottság tevékenységének és a jogorvoslati ügyek főbb 
tapasztalatainak összefoglalása   

 
A Közbeszerzési Döntőbizottságnak, mint közigazgatási szervnek feladata a 
közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt jogorvoslat biztosítása.  
 
A közbeszerzésekhez kapcsolódó jogorvoslati intézményrendszer 1995. évben került 
kialakításra Magyarországon. A kialakított jogorvoslati struktúra, benne a 
Döntőbizottság, mint közigazgatási szerv megfelel az európai uniós jogi 
követelményeknek, teljesíti az Európai Unió irányelveiben a jogorvoslati rendszerrel 
szemben támasztott kritériumokat.  
 
A magyar jogorvoslati rendszerben a Közbeszerzési Döntőbizottság független 
szervezetként látja el a feladatát. A Közbeszerzések Tanácsa mellett, attól 
szervezetileg elkülönülten, önállóan végzi a jogorvoslati tevékenységét. A 
Döntőbizottság, illetve annak eljáró tagjai a közbeszerzési biztosok a jogorvoslati 
tevékenységgel összefüggő munkájuk során nem utasíthatók. 
 
A Döntőbizottság döntéseit az ügyfelek jogainak biztosítása mellett kontradiktórius 
eljárásban hozza meg, minden döntése írásbeli, nyilvános és indokolással ellátott. 
 
A közbeszerzési biztosoknak magas szintű követelményeknek kell megfelelniük. 
Közbeszerzési biztossá csak felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkező személy választható, jogi biztosok esetében követelmény a 
szakvizsga megléte is. Alapfeltétele a munkavégzésnek a nemzetbiztonsági 
feltételeknek való megfelelés. Ezen túlmenően a közbeszerzési törvény a 
köztisztviselőkre vonatkozó előírásokhoz képest szigorúbb követelményeket támaszt, 
annak érdekében, hogy az elfogulatlan, pártatlan elbírálás biztosított legyen. A 
közbeszerzési biztos a tudományos, az oktatói, a művészeti és a szellemi 
tevékenységen kívül más megbízást nem fogadhat el, más kereső foglalkozást nem 
folytathat, nem lehet gazdasági társaságban vezető tisztségviselő, személyes 
közreműködésre kötelezett tag. Tiltott, hogy a közbeszerzési biztos parlamenti vagy 
helyi önkormányzati képviselő, polgármester, illetőleg kamarai tisztségviselő legyen.  
A Döntőbizottság döntései bíróság előtt felülvizsgálhatók.  
 
A Döntőbizottság megalakulásától kezdődően a tevékenységét nyilvánosan és 
átláthatóan végzi, döntései közzétételre kerülnek és ellenőrizhetők, nem csak a 
konkrét ügy érintettjei, hanem a közbeszerzési piac valamennyi szereplője számára.  
A Döntőbizottság teljes körűen biztosítja az ügyfelek számára jogaik gyakorlását, 
mind a közbeszerzési, mind a jogorvoslati eljárás iratainak megismerését. A 
Döntőbizottság tárgyalásai nyilvánosak, a honlapon közzétett adatokból nyomon 
követhetőek.  
 
A Döntőbizottság már 1996-tól kezdődően teljes terjedelmében közzéteszi az egyes 
közbeszerzési ügyekben hozott érdemi döntéseit és azok indokolását, az elmúlt 
időszakban pedig már valamennyi döntése elektronikusan is elérhető és kereshető.  
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A Döntőbizottság eljárása megfelel a gyors és hatékony jogorvoslat biztosítása 
elvárásának is. A jogorvoslati rendszerekhez és a hazai jogorvoslati időtartamokhoz 
képest a Döntőbizottságnak a döntéseit rövid eljárási határidők mellett kell 
meghozni. Tárgyalás tartása nélkül 15 napon belül, míg tárgyalás tartásával 30 napon 
belül, mely határidők kizárólag egy alkalommal 10 nappal hosszabbíthatóak.  
 
Az elmúlt években nem csak a jogorvoslati ügyek száma emelkedett, hanem az ügyek 
összetettsége, bonyolultsága is növekedett. Mindezen tényezők mellett is igyekszik a 
Döntőbizottság a határidők betartására. Az elmúlt év adatai alapján megállapítható, 
hogy a Döntőbizottság átlagosan 29 nap alatt hozta meg a döntéseit.  
 
A hatékonyság a Döntőbizottság megítélése szerint leginkább azokban az esetekben 
tud érvényesülni, amikor biztosított a jogsértő döntések megsemmisítésének, a 
reparációnak a lehetősége. Ez kiemelkedően fontos, mivel ebben az esetben 
megnyílik a lehetőség arra, hogy ajánlatkérők jogszerűen folytathassák, illetve 
fejezhessék be a közbeszerzési eljárásaikat. A reparáció lehetősége főként akkor 
biztosított, ha a sérelmet szenvedett ügyfél még olyan időben kezdeményez 
jogorvoslatot, amikor a közbeszerzési eljárás menetében megvalósulhat a beavatkozás, 
a jogsértés kiküszöbölése, például a közbeszerzési eljárást indító hirdetmények 
megtámadása esetén. Emellett az ajánlatkérői kör is abban érdekelt, hogy ne 
jogsértően folytassa le a közbeszerzési eljárását, melynek érdekében az ajánlatkérők 
egy része él a törvényben biztosított azon jogosultságával, hogy a Döntőbizottság 
érdemi határozatának meghozataláig maga dönt a közbeszerzési eljárásának a 
felfüggesztéséről. 
 
A Döntőbizottság is szem előtt tartja a reparáció lehetőségének biztosítását, melynek 
érdekében ideiglenes intézkedést hoz. A Döntőbizottság az ideiglenes intézkedéssel 
felfüggesztheti ajánlatkérő közbeszerzési eljárását, illetve megtilthatja az eljárást 
lezáró szerződés megkötését. A Döntőbizottság az elmúlt évhez képest (2008-ban 109 
esetben) még nagyobb számban, 174 esetben alkalmazott ideiglenes intézkedést.  
 
A Döntőbizottság az érdemi döntései közül összesen 247 esetben semmisítette meg 
ajánlatkérők jogsértő döntéseit, ez a szám 2008-ban 136 volt.  
 
A Döntőbizottság előtt a 2009. évben magasabb számban támadták meg a sérelmet 
szenvedett felek, illetve a hivatalbóli kezdeményezők a közbeszerzési eljárásokat, 
mint a korábbi években. A Döntőbizottság előtt 2009. évben 861 jogorvoslati 
eljárás került lefolytatásra, szemben a 2008. évi 636 jogorvoslati eljárással, így a 
Döntőbizottságnak 35%-al, egyharmaddal több jogorvoslati ügy elbírálását kellett 
biztosítania, változatlan feltételrendszer mellett. Az összes közbeszerzési eljárás 
(6611) 13%-át támadták meg jogorvoslattal a Döntőbizottság előtt, több mint 722 
milliárd forintértékben.  
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A jogorvoslati eljárások számának emelkedése több tényezővel áll összefüggésben. 
Egyrészt 2009. évben jelentősen emelkedett a közbeszerzési eljárások száma. Másrészt 
pedig a közbeszerzési törvény gyakori változásai okozta jogalkalmazási nehézségek is 
közrehatottak az ügyszám emelkedésében. Emellett növekedett azon jogviták száma, 
amelyekben a nem egyszerű megítélésű és nagy értékű közbeszerzési eljárásokat 
támadják az ajánlattevők. Az ajánlattevők közötti „harc” a közbeszerzési szerződések 
elnyeréséért érezhetően kiéleződött, megállapítható, hogy egyes közbeszerzési 
eljárásokat nem csak egyszer, hanem több alkalommal is támadnak jogorvoslattal.  
 
A magyar jogorvoslati rendszerben a jogalkotó biztosítani akarta annak ellenőrzését, 
átláthatóságát, hogy az ajánlatkérői kör csak a törvényi feltételek megléte esetén 
folytathasson le hirdetmény közzététele nélküli eljárásokat. A Döntőbizottság 
Elnökéhez telepítette azt a feladatot, hogy előzetes törvényességi kontrollt valósítson 
meg a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében annak 
érdekében, hogy a közbeszerzési szerződéseket nyílt, meghívásos versenyben ítéljék 
oda.  
 
A beszámolási időszakban az ajánlatkérők 1609 esetben tájékoztatták arról a 
Döntőbizottság elnökét, hogy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indítottak. 2008-ban jelentősen kisebb számban 1054 esetben 
indítottak hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást. A Döntőbizottság 
Elnöke a közbeszerzési törvényben biztosított jogkörében eljárva összesen 134 esetben 
kezdeményezett hivatalból jogorvoslati eljárást hirdetmény nélküli eljárásokkal 
szemben. A jogorvoslati eljárások eredményeként csak 20 esetben nem került sor 
jogsértés kimondására.  
 
A beszámolási időszakban lefolytatott összes jogorvoslati eljárás közül 366 esetben 
állapított meg a Döntőbizottság jogsértést, amely az összes jogorvoslati eljárás több 
mint 42%-a, ez kismértékű emelkedést mutat az előző évhez képest.  
 
A Döntőbizottság a jogsértőkkel szemben 2009-ben 346.000.000,- Ft. bírságot 
szabott ki.  
 
Megállapítható, hogy a 2009-ben kezdeményezett 861 jogorvoslati eljárás közül a 
jogviták közel 80%-a, 668 ügy véglegesen befejeződött a Döntőbizottság 
döntésének meghozatalával. A közbeszerzési eljárás szereplői a Döntőbizottság 
döntését az ügyek közel 80%-ában elfogadták, nem kérték annak bírósági 
felülvizsgálatát. A közbeszerzési eljárások a Döntőbizottság döntését követően 
folytatódhattak, befejeződhettek biztosítva azt a célt, hogy gyorsan és hatékonyan 
valósulhassanak meg a beszerzések.  
 
A közbeszerzési törvény több fokon biztosítja a Döntőbizottság közigazgatási 
határozatának a bírósági felülvizsgálatát. A Döntőbizottság döntéseit első fokon a 
Fővárosi Bíróság bírálja felül. 2009-ben 193 esetben kérték a Döntőbizottság 
döntéseinek a felülvizsgálatát, mely azt jelenti, hogy az ügyek 22,4%-át támadták 
meg bíróság előtt. Hosszú évek statisztikája alapján elmondható, hogy a megtámadási 
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arány azonos mértékű, nem változik. A Fővárosi Bíróság ítélete a Fővárosi Ítélőtábla 
előtt fellebbezéssel megtámadható. Ezt követően biztosított a Fővárosi Ítélőtábla 
jogerős ítélete ellen a Legfelsőbb Bírósághoz a felülvizsgálati kérelem benyújtása. A 
Döntőbizottság közigazgatási határozatainak bírósági felülvizsgálatára vonatkozó több 
éves statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a bírósági felülvizsgálat időben 
jelentősen elhúzódik, az éven túli elbírálás általánosnak tekinthető.  
 
A bírósági felülvizsgálatok több évi eredményét áttekintve az a következtetés vonható 
le, hogy a bíróságok döntő részben, hozzávetőlegesen 90 %-ban helybenhagyják a 
Döntőbizottság döntéseit, kismértékű a megváltoztatás és nagyon alacsony arányú a 
hatályon kívül helyezés. Ez alátámasztja azt, hogy a Döntőbizottság jogszerűen és 
megalapozottan végzi, mint közigazgatási szerv a jogorvoslati tevékenységét.  
 
A Közbeszerzési Döntőbizottság 2009. évi tevékenységét és tapasztalatait a 
beszámoló IV. fejezete mutatja be.  
 
 

A Közbeszerzések Tanácsának a 2010. évre megfogalmazott főbb célkitűzései 
 
A Közbeszerzések Tanácsa az elkövetkező időszakra az alábbiak szerint 
fogalmazza meg főbb törekvéseit: 
 

 aktív közreműködés a közbeszerzési joganyag fejlesztésében és a 
közbeszerzési kultúra javításában; 

 
 a kis- és középvállalkozások nyerési esélyeinek előmozdítása, a meglévő 

intézkedések áttekintése, segédanyagok kiadása, aktualizálása; 
 

 a közbeszerzések átláthatóságának magasabb szintű biztosítása a 
közbeszerzési adatbázis létrehozásával és közbeszerzési anti-korrupciós 
cselekvési terv elkészítésével és végrehajtásának megkezdésével; 

 
 a Közbeszerzések Tanácsa kommunikációs stratégiájának átalakítása, a 

szervezet céljainak széleskörű kommunikálása. 
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II. Fejezet 
 

A közbeszerzési folyamatok elemzése, a közbeszerzések tisztaságával 
és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatok 

 
 
1. A közbeszerzések számának és értékének alakulása, eljárás-típusok szerinti 

megoszlása 
 
A 2009. évben regisztrált közbeszerzési eljárások tekintetében mind a 
megvalósított eljárások száma, mind azok értéke növekedett a korábbi évhez 
képest: az ajánlatkérők összesen 6611 eredményes közbeszerzési eljárást folytattak 
le a 2008. évben realizált 3911 eljárással szemben, ami jelentős, 69 %-os növekedést 
jelent. A közbeszerzések összértékének alakulásában is növekvő tendencia 
érvényesült; a 2009. évben realizált 1809,8 milliárd Ft 27,6 %-kal haladta meg a 
korábbi év statisztikai értékét (1417,9 milliárd Ft). [A 2009. évben összesen 1170 
eredménytelenül végződött eljárás volt, amelyekből 144 (12,3%) irányult EU 
értékhatár feletti, 1026 (87,3 %) EU értékhatár alatti beszerzés megvalósítására.] 
 
A 2009. évi közbeszerzések értéke a GDP 6,9 %-át jelentette, szemben az egy évvel 
korábbi 5,4 %-os részesedéssel. 
 
Az eljárások statisztikailag megfigyelt számának és értékének alakulását az alábbi 
grafikon szemlélteti: 
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A 2009. évi statisztikai adatok csaknem teljes képet adnak a közbeszerzések 2009. évi 
alakulásáról, mindössze a Kbt. 2009. április 1-jén hatályba lépett módosítása előtt 
megkezdett egyszerű eljárások számát és értékét nem tartalmazzák. A Kbt. 2009. 
április 1-jén hatályba lépett módosítása ugyanis az egyszerű eljárások esetében is 
kötelezővé tette az eljárás eredményéről szóló tájékoztató megjelentetését, 
melynek köszönhetően immár ezek az eljárások is megjelenhetnek a Tanács által 
készített részletes statisztikai kimutatásokban. Ezzel szemben a módosítás előtti 
időszakban csak becsült összegekkel rendelkeztünk e körre vonatkozóan, s ennek okán 
azokra az elemzések sem terjedhettek ki. 
 
A jogszabályok változása miatti hatások kiszűrése érdekében a 2009. évi adatokat 
célszerű az egyszerű eljárások nélkül is összevetni a korábbi év értékeivel: 
 

  2009 2008=100 % 
eljárások száma összesen 6611 169,0 % 
eljárások száma az egyszerű 
eljárások nélkül 4104 104,9 % 
eljárások értéke összesen 1809,8 127,6 % 
eljárások értéke az egyszerű 
eljárások nélkül 1657,5 116,9 % 

 
Ahogyan azt a táblázat is szemlélteti, az eljárások számának jelentős mértékű 
növekedését döntő részben az egyszerű eljárások statisztikai nyilvántartásban való 
megjelenése okozta. Az érték alapú növekedésben az egyszerű eljárások statisztikai 
mérhetősége értelemszerűen nem játszott akkora szerepet: a beszerzések összértéke e 
kör nélkül is közel 17 %-kal emelkedett a 2008. évhez képest. 
 
A közbeszerzések értékének növekedésével kapcsolatban az európai uniós források 
felhasználási arányának javulását érdemes elsősorban kiemelni. Bár a pontos 
összegekről a Tanács nem rendelkezik információkkal – a statisztikai nyilvántartásunk 
alapját képező hirdetményekben ugyanis az ajánlatkérőknek a támogatás konkrét 
összegéről nem kell számot adniuk, mindössze azt kell megjelölniük, hogy az adott 
eljárás során felhasználtak-e közösségi alapból származó forrásokat – az elmondható, 
hogy a 2009. évben összesen 2279 eljárás során használtak fel európai uniós 
pénzeket, azaz nagyjából minden harmadik tendernél (34,5 %). Az összértéket 
tekintve is magas az arány; a közbeszerzési eljárásokkal realizált összérték 40,6 %-
ához kapcsolódik uniós forrás. A 2008. évben az eljárások mindössze 17,4 %-a, az 
értéknek pedig 22,2 %-a volt köthető közösségi programokhoz.  
 
Az EU társfinanszírozással megvalósult közbeszerzési eljárások megoszlását az 
ajánlatkérői csoportok között az alábbi táblázat szemlélteti: 
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Európai uniós  forráshoz
 köthető eljárások száma

Európai uniós forráshoz 
köthető eljárások értéke Ajánlatkérők 

db % milliárd Ft % 
központi költségvetési 
szervek 373 16,4 103,7 14,1 
helyi önkormányzatok 1449 63,6 356,1 48,5 
közjogi szervek 181 7,9 192,4 26,2 
közszolgáltatók 52 2,3 41,9 5,7 
egyéb ajánlatkérők 224 9,8 40,1 5,5 
ÖSSZESEN 2279 100,0 734,2 100,0 

 
Az adatokból egyértelműen megállapítható, hogy a közösségi támogatások 
segítségével megvalósított beszerzések legnagyobb része (az eljárások számát 
tekintve 63,6 %, az értéket tekintve 48,5 %) az önkormányzatokhoz köthető. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy az önkormányzatok és intézményeik által lefolytatott 
eljárások számának több mint 40 %-ában használtak fel közösségi forrásokat. 
 
Az értéket tekintve a közösségi források felhasználásával lefolytatott eljárások döntő 
része építési beruházás megvalósítására irányult. 
 

Európai uniós  forráshoz 
köthető eljárások száma 

Európai uniós  forráshoz 
köthető eljárások értéke Beszerzés tárgya 

db % milliárd Ft % 
árubeszerzés 247 10,8 42,7 5,8 
építési beruházás 1012 44,4 612,3 83,4 
szolgáltatás 1018 44,7 76,8 10,5 
építési koncesszió 0 0,0 0 0,0 
szolgáltatási koncesszió 2 0,1 2,4 0,3 
ÖSSZESEN 2279 100,0 734,2 100,0 

 
Érdemes kiemelni, hogy az összes építési beruházásra irányuló közbeszerzés értékének 
mintegy 70 %-a közösségi forrásokhoz kapcsolódott. 
 
A fenti főbb statisztikai adatok mellett az alábbiakat érdemes kiemelni a hazai 
közbeszerzési piac mérőszámai tekintetében. 
 
a) Az egy eljárásra jutó összeg alakulása 
 
Az egy közbeszerzési eljárásra jutó összeg a 2009. évben 273,8 millió Ft-ot tett ki. 
A 2008. évben 362,5 millió Ft volt az átlagos összeg, igaz, az összehasonlítás teljes 
mértékben nem lehetséges, mivel a 2009. évi adatokban jelentős mértékben szerepet 
játszott a jogi környezet változása. Ha csak a közösségi eljárásrend szerinti 
közbeszerzéseket vesszük figyelembe (ahol lényeges változás nem történt a 
szabályozásban), e téren is jelentős csökkenés volt megfigyelhető: a 2008. évben 774 
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millió Ft, a 2009. évben pedig 662 millió Ft jutott egy eljárásra. Ez mindenesetre 
pozitívnak értékelhető a korábbi években megfigyelt, a kkv-k esélyeinek nem kedvező 
koncentrációval szemben.  
 
b) Az eljárásrendek szerinti megoszlás alakulása 
 
A közbeszerzési eljárások számának és értékének megoszlása az eljárásrendek 
között a korábbi évekhez hasonlóan alakult: az ajánlatkérők az eljárások döntő 
többségét (66,8 %-át) az EU értékhatár alatt bonyolították le, míg az értéket tekintve 
az összbeszerzés 80,4 %-át a közösségi értékhatár felett realizálták. 
 
A növekedés megoszlását az eljárásrendek között az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Eljárásrendek 
eljárások 

száma 
(2009/2008) 

eljárások értéke 
(2009/2008) 

nemzeti rezsim 187,2 % 164,6 % 
közösségi rezsim 141,5 % 121,0 % 
ÖSSZESEN 169,0 % 127,6 % 

 
Érdemes megjegyezni, hogy a közösségi eljárásrendben a 2009. évben lefolytatott 
eljárások értéke (1454,4 milliárd Ft) önmagában magasabb, mint a 2008. évi 
statisztikailag megfigyelt közbeszerzések teljes értéke (1417,9 milliárd  Ft). 
 
c) Az egy eljárásra (beszerzési részre) jutó ajánlatok számai 
 
A magyar közbeszerzési piacon tapasztalható versenyhelyzet kis mértékben 
romlott a 2008. évhez viszonyítva: 2009-ben a lefolytatott 6611 db eljárásra – a 
részajánlattételi lehetőségnek köszönhetően – 20.472 ajánlattevőtől összesen 59.495 
ajánlat érkezett, így egy eljárásra átlagosan 3,1 ajánlattevő és csaknem 9 ajánlat 
jutott (2008-ban egy kiírásra átlagosan 3,6 ajánlattevő pályázott, míg az egy eljárásra 
jutó átlagos ajánlatok száma 10,8 volt). 
 
Továbbra is jellemző, hogy a nemzeti (egyszerű) eljárásrendben több ajánlattevő indul 
(átlagban 3,4), mint a közösségi értékhatárok felett lefolytatott eljárások esetében 
(átlagban 2,6), annak ellenére is, hogy a közösségi rendben megvalósított eljárások 
esetében – a nagyobb beszerzési összegek miatt – gyakoribb a részajánlattételi 
lehetőség biztosítása. (Az adatok tanúsága szerint a közösségi eljárásrendben 
bonyolított eljárások mintegy 38 %-ában kerül erre sor, szemben a nemzeti 
eljárásrendben megfigyelt 9 %-os aránnyal.) 
 
A legtöbb ajánlattevő (átlagosan 3,6) az árubeszerzésekre kiírt közbeszerzésekben vett 
részt, míg az építési beruházások, illetve szolgáltatások esetében az átlagos mutató 
alacsonyabb szinten (3,4, illetve 2,6) alakult. 
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2. A közbeszerzések eljárás-típusok szerinti megoszlása 
 
A Kbt. 2009. április 1-jétől hatályos szabályozása értelmében aközösségi és a nemzeti 
eljárásrendben alapesetben eltérő eljárás-típusok választhatók. A közösségi értékhatár 
felett a korábbi eljárás-fajták maradtak érvényben, a nemzeti eljárásrendben viszont a 
korábbi típusok helyett bevezetésre került az új egyszerű eljárás. A módosítás 
következtében a közbeszerzések eljárás-típusonkénti megoszlását célszerű külön 
vizsgálni a két eljárásrednben. 

 
a) A közösségi eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzések adatai  
 
Az eljárás-típusok megoszlását a közösségi rendben vizsgálva megállapítható, hogy 
az eljárások száma alapján lényegesebb elmozdulás nem történt, az értéket tekintve 
ugyanakkor kedvezőbb kép figyelhető meg, mint a 2008. évben, melyet az alábbi 
táblázat szemléltet: 
 

 
Az ajánlatkérők a legtöbb közbeszerzési eljárást (a tenderek 54 %-át) a 2009. 
évben is a legnagyobb nyilvánosságot és átláthatóságot biztosító nyílt eljárással írták 
ki, míg a tárgyalásos eljárások részesedése 35,3 %-ot képviselt.  
 
A részletesebb elemzések azt mutatják, hogy tárgyalásos eljárásokat a korábbi éveknek 
megfelelően a közszolgáltatók alkalmazzák leggyakrabban (az esetek 75,5 %-ában) 
beszerzéseik megvalósításra. Ennek oka a megengedő szabályozás: a közösségi 
közbeszerzési szabályokkal összhangban ezen ajánlatkérői csoport a hirdetménnyel 
induló tárgyalásos eljárást megkötések nélkül, szabadon választhatja. (A kormányzati 
ajánlatkérők számára ez az eljárás-típus kivételesen alkalmazható, akkor, ha annak 
törvényi feltételei fennállnak.)  

2008. év 2009. év 

Eljárás-típusok eljárások 
száma 

% 
érték  
Md Ft 

% 
eljárások 

száma 
% 

érték 
Md 
Ft 

% 

Nyílt eljárás 770 49,6 453,0 37,68 1185 54,0 684,1 47,0
Meghívásos eljárás 96 6,2 48,7 4,05 134 6,1 36,4 2,5

508 32,7 639,7 53,22 775 35,3 675,8 46,5Tárgyalásos eljárás 
Ebből: 
Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás  

261 51,4 176,3 27,56 493 63,6 204,9 30,3

Egyszerűsített 
eljárás 

176 11,3 60,3 5,01 99 4,5 46,7 3,2

Versenypárbeszéd 1 0,1       0,3 0,03 3 0,1 11,4 0,8

Nem besorolható 
(ügyvédi 
tevékenység) 

1 0,1       0,1 0,01 0 0,0 0 0,0

ÖSSZESEN 1552 100 1202,1 100 2196 100 1454,4 100
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A tárgyalásos eljárások elsősorban szolgáltatás-megrendelésre irányultak (56,4 %), 
míg a nyílt eljárások esetében az árubeszerzés (40,3 %) és a szolgáltatás-megrendelés 
(39,2 %) szinte egyenlő súllyal volt jelen. 
 
Pozitív tendenciaként értékelhető, hogy a 2008. évvel ellentétben a beszerzések 
összértékéből is – ha csak minimálisan is – a nyílt eljárások részesedtek nagyobb 
mértékben: arányuk elérte a 47 %-ot, míg a tárgyalásos eljárások aránya 46,5 % volt 
(2008-ban a különbség több mint 15 % volt a tárgyalásos eljárások javára). 
 
Továbbra is jellemző, hogy az ajánlatkérők a nagyobb összegű beszerzéseik 
megvalósítására elsősorban a tárgyalásos eljárást alkalmazzák: bár az ezen eljárásfajta 
alkalmazásával megvalósított átlagos érték jelentősen visszaesett a korábbi évhez 
képest (ahol 1,3 milliárd Ft-ot mutatott a statisztika), a 2009. évi 872 millió Ft-os átlag 
így is jóval magasabb a nyílt eljárások átlagos értékénél (577,3 millió Ft). 
 
Az ajánlatkérők eljárás-típus választását érték alapon vizsgálva megállapítható, hogy a 
közszolgáltatók a beszerzéseik összértékének 85,9 %-át tárgyalásos eljárással 
realizálták. Az arány a központi költségvetési szervek esetében is meghaladja az 
átlagot (56,3 %), míg az önkormányzatok és közjogi szervek beszerzéseinél 
alacsonyabb szinten maradt (13,5 % és 12,35 %). 
 
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások súlya növekedett a korábbi évhez képest 
a tárgyalásos eljárásokon belül: az eljárások számát tekintve 12,2 %-os, az értéket 
alapul véve 2,7 %-os volt az emelkedés. Annak köszönhetően azonban, hogy a 
tárgyalásos típus összértéken belüli részesedése visszaesett, a hirdetmény nélküli 
alkategória aránya az összes beszerzés értékén belül a korábbi szint körül maradt 
(2008: 14,7 %, 2009: 14,1 %). 
 
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat az ajánlatkérői kategóriák szerinti 
csoportosításban vizsgálva megállapítható a központi költségvetési szervek 
meghatározó súlya: az eljárások 34,5 %-át e kör folytatta le, ami az értékből 61,6 %-os 
részesedést eredményezett. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a központi költségvetési 
szervek minden ötödik eljárása hirdetmény nélküli tárgyalásos típus volt, amivel 
beszerzéseik összértékének több mint harmadát (36,2 %) valósították meg. 
 
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások kapcsán kiegészítésképpen megjegyezzük, 
hogy azok indításával egyidejűleg tájékoztatni kell a Közbeszerzési Döntőbizottság 
elnökét, aki az eljárás alkalmazhatóságára vonatkozó jogszabályi feltételek fennállását 
ellenőrzi, és szükség szerint hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezhet az 
ajánlatkérővel szemben.  
 
A korábbi évek tendenciájának megfelelően a meghívásos eljárások alkalmazása 
továbbra sem gyakori: bár részesedésük az eljárások számából szinte teljesen 
megegyezik a korábbi év adatával (6,1 %), arányuk a beszerzések összértékéből 
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4,1 %-ról 2,5%-ra esett vissza. A meghívásos eljárás – tekintettel arra, hogy két 
szakaszból áll – vélhetően időigénye miatt nem vonzó az ajánlatkérők számára. 
 
Említést érdemel, hogy a gyorsított eljárások alkalmazására 2009-ben 397 esetben 
került sor, szemben a 2008. évi 447 eljárással. Az összehasonlítást ebben a tekintetben 
jelentősen nehezíti az eljárásrendek évközi változása: míg 2008-ban ugyanis a nemzeti 
eljárásrendben is lehetett gyorsított meghívásos és tárgyalásos eljárást alkalmazni, 
2009. április 1-jétől e lehetőség alapvetően a közösségi eljárásrendre korlátozódik. 
Mindazonáltal az a következtetés egyértelműen levonható, hogy a gazdasági válság, és 
az ezzel összefüggő beszerzések tekintetében az Európai Unió által meghirdetett 
gyorsítási lehetőség ellenére – a magyar ajánlatkérők nem alkalmazták 
visszaélésszerűen ezen intézményt (megjegyezzük, a gyorsítás lehetőségére és 
korlátaira a Tanács elnöke tájékoztatóban informálta az ajánlatkérőket).  
 
A Kbt. 2009. április 1-jével hatályba lépett módosításainak az új egyszerű eljárás 
bevezetésén túl egyéb, az eljárás-típusokat érintő következményei is voltak. 
Megszüntetésre került a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások beszerzésére 
irányuló ún. egyszerűsített eljárás (helyette az új egyszerű eljárást kell lefolytatni a 
közösségi értékhatár felett is), illetve az ügyvédi szolgáltatás igénybevételére 
irányuló beszerzések szabályai is módosultak. Utóbbiak tekintetében a változás előtt 
nem volt kötelező közbeszerzési eljárás lefolytatása, elegendő volt a beszerzés 
megvalósításáról tájékoztatót közzétenni. Erre a speciális helyzetre tekintettel az 
eljárás eredményéről megjelentetett tájékoztatókon alapuló statisztikában e 
szerződések eljárásfajták szerint sem voltak besorolhatók. Az új rendelkezések 
értelmében viszont vagy teljesen mentesülnek az ilyen beszerzések a Kbt. alkalmazása 
alól (ha értékük  a közösségi értékhatárok alatt marad), vagy az általános szabályok 
irányadók rájuk (közösségi értékhatár feletti érték esetén).  
 
A különösen gyorsan fejlődő innovatív piacokon alkalmazható versenypárbeszéd 
folytatásától továbbra is idegenkednek az ajánlatkérők hazánkban. [Ez a helyzet annak 
ellenére fennáll, hogy a Közbeszerzések Tanácsa lefordíttatta és honlapján közzétette 
az Egyesült Királyság Egyesült Királyság Kormányzati Kereskedelmi Hivatalának 
(Office of Government Commerce) és Pénzügyminisztériumának a „Versenypárbeszéd 
2008-ban” című közös ajánlását az új eljárástípus megismertetése és alkalmazásának 
népszerűsítése érdekében, különös tekintettel arra is, hogy az Európai Bizottság egyes 
beszerzések kapcsán kifogásolta a 2009. évben a tárgyalásos eljárások széleskörű 
alkalmazását.) A 2009. évben mindössze háromszor alkalmazták Magyarországon 
a versenypárbeszédet eredményesen (informatikai beszerzésre, versenyuszoda és 
élményfürdő létesítési projektre, illetve vezetői képzésre, továbbképzésre). 
 
A főbb eljárás-típusok értékbeli részesedésének változását a közösségi eljárásrendben 
a következő grafikon szemlélteti: 
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A főbb eljárás-típusok részesedésének alakulása (%)
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b) A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzések adatai  
 
Mivel a 2009. évben az ajánlatkérők a nemzeti (egyszerű) rezsimben csak a Kbt. 
április 1-jei módosításáig alkalmazhatták a régi eljárás-típusokat (melyeket az új 
egyszerű eljárás váltott fel ebben az értéktartományban), ezért a 2009. év mindössze 3 
hónapnyi adatait nem célszerű összehasonlítani a korábbi év adataival.  
 
Az eljárástípusok 2009. évi megoszlását a nemzeti rezsimben az alábbi táblázat 
tartalmazza: 
 

2009. év 
Eljárás-típusok eljárások 

száma % 
érték 
Md Ft % 

Nyílt eljárás 1179 26,7 127,3 35,8
Meghívásos eljárás 182 4,1 34,5 9,7
Tárgyalásos eljárás 434 9,8 38,4 10,8
Egyszerűsített eljárás 93 2,1 2,6 0,7
Versenypárbeszéd 0 0 0 0
Egyszerű eljárások  
Ebből: 

2507 56,8  152,3 42,9

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli 1829  72,9  99,8 65,5
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos 468 18,7 43,7  28,7
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos 210 8,4 8,8  5,8

Nem besorolható (ügyvédi tevékenység) 20 0,5 0,3  0,1
ÖSSZESEN 4415 100 355,4 100
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Az új egyszerű eljárás három altípusa közül a legnagyobb átláthatóságot biztosító 
hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli eljárás dominált. (A hirdetmény nélküli típus 
alkalmazása jogszabályi feltételekhez kötött, mindemellett megindításáról a 
Közbeszerzési Döntőbizottság elnökét is tájékoztatni kell a közösségi eljárásrend 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz hasonlóan.) 
 
c) A 2009. év összesített adatai 
 
Az eljárás-típusok 2009. évi összesített megoszlását az alábbi táblázat mutatja: 
 

Eljárás-típusok 
száma 
(db) 

% 
érték 

(Md Ft) 
% 

Nyílt eljárás 2 364 35,7 811,4 44,8

Meghívásos eljárás 316 4,8 70,9 3,9

Tárgyalásos eljárás 1 209 18,3 714,2 39,5

Egyszerűsített eljárás 192 2,9 49,3 2,7

Versenypárbeszéd 3 0,1 11,4 0,6

Egyszerű eljárások 2 507 37,9 152,3 8,4

Nem besorolható (ügyvédi tevékenység) 20 0,3 0,3 0,1

ÖSSZESEN 6 611 100 1809,8 100
 
Összességében megállapítható, hogy a 2009. évben a beszerzésekből a nyílt eljárások 
részesedtek a legnagyobb mértékben, azzal a kiegészítéssel, hogy az eljárásszám 
tekintetében némileg az egyszerű eljárásokból több került lefolytatásra. Ha azonban az 
eljárások jellegét is figyelembe vesszük, és az egyszerű eljárásokon belül a 
hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli altípust is – annak jogi szabályozása alapján – a 
nyílt eljáráshoz hasonló jellegűnek tekintjük, akkor az eljárásszám vonatkozásában a 
nyílt jellegű eljárások 63 %-os arányt mutatnak. E típusok az érték tekintetében is 
meghaladják az 50 %-os részesedést. (Kiegészítésképpen megjegyezzük, a meghívásos 
eljárások – nevükkel ellentétben – lényegében két fordulós nyílt eljárások, míg az 
április 1-jét megelőző időszak egyszerűsített eljárásai is részben hirdetménnyel induló, 
tárgyalás nélküli eljárások voltak.)   
 
Ezzel szemben azon eljárások, amelyekben tárgyalásra került sor, számban 28,5 %-os, 
értékben pedig 42 %-os arányt mutatnak. Ezen tárgyalásos típusokon belül a leginkább 
korlátozott nyilvánosságú, hirdetmény közzététele nélkül induló eljárások számbeli 
részesedése a korábbi 65,2 %-ról 54,5 %-ra csökkent, míg értékben a 2008. évi szint 
körül alakult (2008: 28,9 %; 2009: 30,0 %). 
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3. A közbeszerzések ajánlatkérők és beszerzési tárgyak szerinti megoszlása  
 
a) A közbeszerzések ajánlatkérői kategóriák szerinti adatai 
 
A 2008. és 2009. évek közbeszerzési adatait az ajánlatkérők besorolása szerint az 
alábbi táblázat szemlélteti: 
 

 
A 2009. év adatait vizsgálva szembetűnő az önkormányzatok és intézményeik 
szerepének növekedése: bár korábban is ez az ajánlatkérői kör írta ki a legtöbb 
pályázatot (2008-ban 34 %-os mértékben), a 2009. évben már minden második eljárást  
ők folytattak le (52,1 %), míg a többi ajánlatkérői kategória részesedése – az egyéb 
beszerzők kivételével – csökkent. 

 
Az ajánlatkérők eljárásszám szerinti részesedését mutatja az elmúlt 6 év hasonló adatait 
összegző ábra: 
 

2008. év 2009. év 
Ajánlatkérő 

típusa 
eljárás

ok 
száma 

% 
érték 
Md Ft

% 
eljárás

ok 
száma

% 
érték 
Md Ft 

% 

Központi 
költségvetési 
szervek 

1270 32,5 425,4 30,0 1577 23,8 403,9 22,3

Helyi 
önkormányzatok és 
intézményeik 

1329 34,0 263,4 18,6 3442 52,1 583,7 32,2

Közjogi szervek 685 17,5 264,7 18,7 639 9,7 286,9 15,9
Közszolgáltatók 486 12,4 427,1 30,1 618 9,3 481,8 26,6
Egyéb beszerzők 141 3,6 37,3 2,6 335 5,1 53,5 3,0
ÖSSZESEN 3911 100,0 1417,9 100,0 6611 100,0 1809,8 100,0
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Az értéket tekintve még szembetűnőbb a változás: az önkormányzatok beszerzései 
több mint kétszeresére növekedtek a korábbi évhez képest: részesedésük 32 % fölé 
ugrott a 2008. évi 18,7 %-kal szemben, megelőzve ezzel a korábbi listavezető 
közszolgáltatókat és központi költségvetési szerveket. 

 

 
 

Az önkormányzatok közbeszerzéseinek növekedésében több tényező is szerepet 
játszott. A Kbt. módosítása következtében a Tanács statisztikai nyilvántartásában 
megjelenő egyszerű eljárások döntő részét (mintegy 67 %-át, mind az eljárások száma, 
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mind az érték alapján) ez az ajánlatkérői kör folytatta le, ami elsősorban az eljárások 
számában tapasztalt növekedésüket magyarázza. Az értéket alapul véve viszont az EU 
támogatások szerepét lehet kiemelni. 
 
Az egyes ajánlatkérői csoportok által lefolytatott eljárások értékét a beszerzések tárgya 
szerinti csoportosításban vizsgálva megállapítható, hogy a helyi önkormányzatok, a 
közjogi szervek és az egyéb ajánlatkérők által megvalósított eljárások legnagyobb 
része építési beruházásra irányult, míg a központi költségvetési szervek és 
közszolgáltatók elsősorban szolgáltatás-megrendeléseket valósítottak meg. 
 
b) A közbeszerzés tárgya szerinti megoszlás 
 
A közbeszerzések beszerzési tárgyak szerinti alakulását az alábbi táblázat mutatja:  
 

2008. év 2009. év 
Közbeszerzések  

tárgya eljárások 
száma 

% 
érték 
Md Ft

% 
eljárások 

száma 
% 

érték 
Md Ft 

% 

Árubeszerzés 1124 28,7 389,4 27,5 1601 24,22 350,9 19,39

Építési 
beruházás 

1162 29,7 489,8 34,5 2353 35,59 868,9 48,01

Szolgáltatás 1611 41,2 399,6 28,2 2647 40,04 586,3 32,39

Építési 
koncesszió 

4 0,1 119,7 8,4 3 0,04 0,4 0,02

Szolgáltatási 
koncesszió 

10 0,3 19,4 1,4 7 0,11 3,4 0,19

ÖSSZESEN 3911 100 1417,9 100 6611 100 1809,8 100,00

 
Az eljárások számát alapul véve a 2009. évben is a korábbi év sorrendje köszön vissza. 
A szolgáltatás-megrendelésre irányuló eljárások részesedése 40 % körül alakult, 
megelőzve ezzel az építési beruházásokat (melyek száma ugyanakkor megduplázódott 
a korábbi évhez képest), és az árubeszerzéseket (35,6 % és 24,2 % a két beszerzési 
tárgy részesedése). 
 
Az értéket alapul véve az építési beruházások – 2008. évben megfigyelt visszaeséséhez 
képesti – újbóli megerősödése figyelhető meg:  
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Ahogyan azt a diagram is szemlélteti, az építési beruházások értéke rekordszintet ért el 
a tavalyi évben, ami ugyancsak az EU támogatások növekvő szerepére vezethető 
vissza. 
 
4. Külföldi székhelyű ajánlattevők részvétele 
 
A külföldi székhelyű vállalkozások szerepe a magyar közbeszerzésekben nem 
meghatározó: a 2009. évben 61 sikeres pályázattal az eljárások kevesebb, mint 1 %-át 
nyerték el, szemben a korábbi év 1,6 %-os részesedésével. Az általuk elnyert összérték 
ugyanakkor 20,5 milliárd Ft-ról 58 milliárd Ft-ra nőtt, aminek következtében az 
összértéken belüli arányuk a 2008. évi 1,5 %-ról 3,2 %-ra növekedett. 
 
A külföldi székhelyű ajánlattevők hagyományosan a nagyobb összegű beszerzéseken 
indulnak, így elsősorban a közösségi eljárásrendben aktívak. Érdemes megjegyezni, 
hogy a beszámolási időszakban az általuk elnyert eljárások értékének szinte teljes 
egésze a közösségi eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzésekből adódik (99 % a 
korábbi 88 %-kal szemben). 
 
Továbbra is megállapítható, hogy a külföldi székhelyű ajánlattevők által elnyert 
beszerzések értékének túlnyomó része (54,3 %-a) tárgyalásos eljárásban került 
lebonyolításra. 
 
A székhely szerinti besoroláson alapuló statisztikai kimutatásokkal kapcsolatban 
azonban feltételezhető, hogy azok nem adnak reális képet a külföldi tőke 
közbeszerzésekben való tényleges szerepéről, súlyáról. A magyar tapasztalat ugyanis 
azt mutatja, hogy a külföldi cégek jellemzően magyarországi leányvállalataik révén, 
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itthoni alapítású (és ezáltal magyar székhelyű) vállalkozásokon keresztül, konzorcium 
tagjaként, vagy magyar tulajdonosokkal közösen birtokolt vegyes vállalatokon 
keresztül vesznek részt a közbeszerzésekben. 
 
A külföldi tőke hazai közbeszerzési piacon játszott szerepének reálisabb megítélése 
céljából közelítő számításokat végeztünk a nyertes ajánlattevők tulajdonosi hátterét 
figyelembe véve. A részben konkrét információk, részben feltételezések alapján 
elvégzett elemzésekből olyan következtetés vonható le, hogy a 2009. évi magyar 
közbeszerzések értékének mintegy 55 %-át külföldi, 45 %-át pedig magyar tulajdonosi 
hátterű vállalatok nyerték el. Ezek az arányok összhangban állnak a külföldi tőke 
magyar gazdaságban betöltött szerepével, s azt a feltételezést igazolják, hogy azon 
országokban, ahol a külföldi tőke általában is nagyobb szerepet játszik a gazdaság 
egészében, a közbeszerzésekből is nagyobb arányban részesedik. 
 
5. A mikro-, kis-, és középvállalkozások (kkv-k) részvétele 
 
A mikró-, kis- és középvállalkozások 4895 sikeres pályázattal az összes eljárás 
74 %-át nyerték meg, szemben a 2008. évi 70,8 %-kal, míg az eljárások értékéből 
való részesedésük megegyezik a korábbi év adatával (39,1 %). 
 
A számok alakulása tehát alapvetően azt mutatja, hogy a Tanács statisztikáiban 
megjelenő alacsonyabb értékű közbeszerzésekben a kkv-k által elnyert eljárások 
száma tekintetében a korábbi években becsültek helytállók: ebben az 
értéktartományban döntően ez a vállalati szektor sikeres. Más oldalról megközelítve: a 
kkv-k által elnyert eljárások számában megfigyelhető növekedés mértéke (mely 
76,8 %-ot tett ki) nagyobb, mint a régi szabályozás szerinti egyszerű eljárások 
statisztikába kerülése nyomán az összbeszerzésben tapasztalté (mely 69 %). Az érték 
alapú, 27,7 %-os mértékű emelkedésük szinte teljesen megegyezik a közbeszerzések 
növekedésének arányával.  
 
A kkv-k közbeszerzésekben elért teljesítményének változását az alábbi diagramok 
szemléltetik: 
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A kkv‐k által elnyert eljárások számának aránya 
az összes eljárás %‐ában
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Az eljárásszám megugrását – miként ezt fentebb jeleztük – az egyszerű eljárások 
statisztikai nyilvántartásban való megjelenése okozta: a korábbi nemzeti és 
egyszerű eljárásrend összevonásával létrejövő új rezsimben a közbeszerzések 
80,7 %-át ez az ajánlattevői kör nyerte el. (Kiegészítésképpen megemlíthető, hogy a 
2008-as adatok szerint a közösségi eljárásrendben a kkv-k mutatói 64 %, illetve 34 % 
voltak az eljárások száma és értéke tekintetében, míg a korábbi nemzeti eljárásrendben 
75 % és 69 %. Figyelemmel arra a sajátosságra, hogy a 2009. év során évközben 
összevonásra került a nemzeti és egyszerű eljárásrend, a statisztikai kimutatásban 
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megjelenő alacsonyabb értékű beszerzések értelemszerűen további növekedést 
eredményeztek a számok szintjén.) 
 
A Közbeszerzések Tanácsa évek óta kiemelt feladatként kezeli a mikro-, kis-, és 
középvállalkozások támogatását a közbeszerzési piacon való minél sikeresebb 
szereplésük érdekében.  
 
Ez a törekvése a korábbi években – a hatályos jogszabályi keretek nyújtotta 
lehetőségek között – különböző tájékoztató anyagok kiadása, információk nyújtása 
révén valósult meg. A Tanács elnöke a 2009. évben is közreadott e tárgykörbe tartozó 
tájékoztatót: a 2009. októberében közzétett dokumentumban arra ösztönözte  az 
ajánlatkérőket, hogy ne értékeljék a bírálati részszempontok körében a fizetési határidő 
minél hosszabb időtartamú vállalását, és lehetőleg tartsák magukat a törvényi 
minimum teljesítési határidőkhöz (ez legfeljebb a teljesítéstől számított harminc – az 
Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások 
esetében hatvan – nap).   
 
A Tanács továbbá a 2009. évben is támogatta az ITD Hungary Zrt.-t – előadók 
delegálásával – a kis- és középvállalkozói szervezeti kört célzó szemináriumok 
megszervezésében.  
 
Amint arra már a 2008. évi beszámolóban is utaltunk, a Kbt. 2008. évi módosítása 
lehetőséget biztosított arra is, hogy a kkv-k esélyeit az európai uniós irányelvek által 
megengedett körben jogszabályi változtatásokkal is javítsuk. A Tanács erre 
vonatkozóan a jogalkotási folyamatban résztvevő különböző fórumokon konkrét 
javaslatokkal segítette a törvényalkotó munkáját, melynek köszönhetően számos olyan 
új elem került be a Kbt.-be a 2009. április 1-jei módosítással, amelyek javították a kkv-
k közbeszerzési eljárásokban való részvételi esélyeit.  
 
Az egyik ilyen irányú új rendelkezés a minisztériumok, az egyéb központi 
költségvetési szervek és a helyi önkormányzati körbe tartozó ajánlatkérők számára 
kötelezővé tette annak vizsgálatát, hogy a beszerzési tárgy jellege lehetővé teszi-e a 
közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását, s amennyiben az nem 
ellentétes a gazdasági ésszerűséggel, akkor ezen ajánlatkérői kör köteles ezt a 
lehetőséget biztosítani.  
 
Az új szabályozás lehetővé teszi azt is, hogy az ajánlatkérők a közösségi értékhatárt el 
nem érő beszerzéseik esetében az eljárásban való részvétel jogát az éves nettó 1 
milliárd Ft árbevételt el nem érő ajánlattevők számára fenntartsák; ez ugyancsak  a 
kkv-k esélyeit növelheti (amint arra az Összefoglalóban is utaltunk, a rendelkezés 
hatékonyságát növelheti, ha a bevétel-küszöböt kiterjesztik az alvállalkozókra is, 
melyre a Közbeszerzések Tanácsa a 2009. évi törvénymódosítás során kifejezett 
javaslatot tett). 
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A magyar nyelv használatának kötelezővé tétele (a felhívás, a dokumentáció és az 
ajánlattétel tekintetében) ugyancsak ezen vállalkozói kör érdekeit szolgálja, könnyítve 
a kevésbé fejlett adminisztratív háttérrel rendelkező vállalkozások eljárásokban való 
részvételét. 
 
A törvénymódosítás óta eltelt rövid időszak még nem teszi lehetővé általános érvényű 
következtetések levonását a változásoknak a kkv-k közbeszerzések elnyerésére 
gyakorolt hatásáról. A rendelkezésre álló adatok alapján ugyanakkor már most 
kimutatható, hogy a központi költségvetési intézmények beszerzései esetében a 
kkv-k teljesítménye javult: részesedésük az eljárások számából 4 %-os emelkedéssel 
elérte a 73 %-ot, míg az értéket figyelembe véve 11,5 %-kal tudták növelni 
beszerzéseiket, ami 40,1 %-os részesedést jelent. Feltételezhető, hogy a kkv-k 
részarányának e körben tapasztalható növekedése mögött annak a rendelkezésnek a 
hatása áll, amely a részajánlattételi lehetőség kötelező vizsgálatát írta elő. 
 
A kisebb étékű beszerzéseket lebonyolító önkormányzatok esetében a kkv-k érthető 
módon sikeresebbek, a 2009. évben az eljárások 75,2 %-át nyerték el a korábbi 
71,7 %-kal szemben. Érték alapú részesedésük (56,6 %) a korábbi szinten maradt, így 
ebben a körben az új szabályozás hatása nem mutatható ki. 
 
Az új szabályozás által nem érintett körben – a közjogi szervek és a közszolgáltatók 
esetében – ugyanakkor a kkv-k 2009. évi nyertessége jelentősen elmaradt az előző évi 
szinttől. Az elmaradás következtében a központi költségvetési szerveknél 
bekövetkezett pozitív irányú elmozdulás ellenére összességében a kkv-k részesedése a 
közbeszerzések értékéből nem javult. 
 
A Közbeszerzések Tanácsa e körben végzett tevékenységével összefüggésben 
hivatkozunk az összefoglalóban írtakra, a tavalyi évben megrendezésre került, „a 
Kisvállalkozások Európai Kartájától a Kisvállalkozói Intézkedéscsomagig” című 
nemzetközi konferencián való részvételre. A rendezvényt az Európai Unió soros 
elnöki tisztét betöltő Svédország szervezte. A konferencia célja a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) szempontjából fontos témák áttekintése, és legfőképpen is 
az egyes tagállamokban kialakult ún. „jó gyakorlatok” bemutatása volt. A svéd 
Elnökség az Európai Bizottsággal közösen két magyar példát is beválasztott 
programtervezetébe, melyek közül az egyik éppen a Közbeszerzések Tanácsa által 
megküldött jó gyakorlat volt. A konferencia előzményeként került megalkotásra a kkv-
s jó gyakorlatok 2009. évi adatbázisa, amelyhez a Közbeszerzések Tanácsa javasolta a 
legtöbb jó gyakorlatot, szám szerint tizenegyet.  
 
6. Központosított közbeszerzés 
 
Az alábbiak kizárólag a központosított közbeszerzésre feljogosított szervezet, a 
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság által a Közbeszerzések Tanácsa rendelkezésére 
bocsátott információk ismertetésére szorítkoznak, a benne foglalt javaslatok, 
vélemények nem tekinthetők a Tanács álláspontjának. 
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a) Jogszabályi környezet 
 
A központosított közbeszerzés részletes szabályait a központosított közbeszerzési 
rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet tartalmazza. A központosított közbeszerzésre 
feljogosított szervezet a beszámolási időszakban is a Központi Szolgáltatási 
Igazgatóság (KSzF) volt.  
 
Az Igazgatóság megítélése szerint a jogi környezet változása tekintetében kiemelendő 
a Kbt. 2009. évben hatályba lépő módosítása, mely között lényegesnek tekinthető a 
közbeszerzési eljárások nyilvánosságára vonatkozó közzétételi kötelezettségek 
körének bővítése, a szerződéskötési moratórium bevezetése, valamint a közbeszerzési 
eljárásokhoz és egyéb peres vitarendezésekhez kapcsolódó szabályozások. A 
Kormányrendelet 2009. év végi változása a kötelezetti kör változását jelentette az 
üzemanyag kiemelt termék vonatkozásában. 
 
A jogszabályi környezet KSzF tevékenységét meghatározó, szintén jelentős hatású 
eleme volt az elektronikus közbeszerzési kötelezettség bevezetésének előirányozása. 
Az időközben visszavont kötelezés a technológiai felkészülés tekintetében érintette a 
KSzF elektronikus közbeszerzésekkel kapcsolatos stratégiáját. (A jogszabályi 
környezetnek való megfelelés szükségessé tette a KSzF számára az elektronikus 
dokumentumkezelés lehetőségének biztosítását a közbeszerzési eljárások folyamán. 
Az elektronikus dokumentumkezelés és munkafolyamat-támogatás egyik jelentős 
területe a közbeszerzési folyamatok során keletkező és használt dokumentumok 
feldolgozása. Maguk a dokumentumok és azok feldolgozásának folyamata egyrészt a 
KSzF belső szabályozási dokumentumai, másrészt általános érvényű jogszabályok 
által meghatározottak.) 
 
b) Kiemelt termékek és állami normatíva 
 
A 2008. évben az új kiemelt termék központosított közbeszerzésbe vonására, illetve 
már meglévő kiemelt termékek normatíva általi szabályozására vonatkozó javaslatok  
előterjesztésre kerültek. A 2009. évben kiadásra került a központosított közbeszerzési 
eljárások lebonyolítási rendjéről szóló 17/2009. számú főigazgatói utasítás.  
 
c) Egyéb kiemelt feladatok 
 
A KSzF immár két éve közreműködik a határokon átnyúló elektronikus 
közbeszerzések Uniós tagországok innovatív eredményeinek megosztásán alapuló, a 
bevezetését előkészítő PEPPOL projektben. A KSzF a pályázat eredményeként 
megkötött támogatási szerződés végrehajtása során az elektronikus katalógus és 
elektronikus megrendelések (valamint azokhoz kapcsolódóan a projekt menedzsment 
és tudásmegosztás) témaköröket menedzselő munkacsoportok tevékenységeiben vesz 
részt.  
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d) A központosított közbeszerzés statisztikai adatai 
 
A központosított közbeszerzések alapján lebonyolított 2009. évi (nettó) összforgalom 
71,6 milliárd forint volt, amely az előző évihez képest 4 %-os forgalomcsökkenést 
jelent. 
 
Az alábbi táblázat a központosított közbeszerzésben megvalósult tényleges forgalmi 
adatok termékkörönkénti megoszlását mutatja az elmúlt években (az értékek ezer 
forintban): 
 
Termékcsoport 2005 2006 2007 2008 2009 
Informatika 28 075 512  27 527 583  33 553 267  45 635 247  48 154 255

Távközlés 3 775 385  2 767 775 2 458 851 2 129 525 1 316 956

Irodatechnika 1 279 346  2 173 792 1 756 333 1 502 196 1 229 573

e közig. szolgáltatás    1 245 6 295

Irodabútor 3 140 312  2 820 495 3 224 084 1 972 167 2 318 607

Papíráru és irodaszer 2 904 228  3 007 498 3 139 992 3 595 260 1 494 766

Gépjárművek 2 679 542  1 818 355 1 656 368 957 028 1 882 784

Gépjármű-üzemanyag 8 506 318  10 037 400 10 126 918 14 317 794 9 935 274

Egészségügy 1 544 020  1 985 793 1 829 069 2 224 266 2 809 400

Utazásszervezés  1 032 207 1 604 744 2 182 066 2 390 969

Mindösszesen 51 904 663  53 170 898  59 349 626 74 516 794 71 606 303

 
Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó 2009. évi forgalmi adatokat vizsgálva 
megállapítható, hogy az informatikai termékkörök forgalmában kismértékű 
növekedés történt az előző évhez képest (5,5 %). Ennek legfőbb oka a szoftverlicencek 
és kapcsolódó szolgáltatások termékkörök forgalomnövekedése (18,4 %, a teljes 
informatikai termékkörön belüli részaránya 32,2 %), illetve továbbra is jelentős a 
hardvereszközök és azon belül a számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatásaik 
részaránya (67,8 %, illetve 51 %).  
 
Az irodatechnikai termékek (többségében fénymásoló berendezések és kapcsolódó 
szolgáltatásaik) forgalma 2009-ben tovább csökkent (18 %-kal). 
 
A távközlési termékkörben a meghatározó mobil távközlési („GSM”) 
szolgáltatásoknál tovább folytatódik a már 6. éve tapasztalható költségcsökkenés. 
 
Az elektronikus árlejtés kiemelt terméknél 2009. évben is alacsony forgalom 
realizálódott. (Az elektronikus árlejtést szabályozó kormányrendelet a KSzF számára 
kötelezővé tette, hogy a kiemelt termékek beszerzésére irányuló közbeszerzési 
eljárásokban elektronikus árlejtést folytasson le, ha a közbeszerzés értéke eléri vagy 
meghaladja az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárait.) A KSzF úgy értékeli, 
hogy a központosított közbeszerzések során a keretszerződéses modell 
alkalmazásakor, illetve a keretmegállapodásos eljárások első részében az e-árlejtés 
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alkalmazása többségében bonyolult, jelentős idő- és eljárási költségnövekedést 
előidéző. (A közösségi direktívák például a keretmegállapodásos eljárásnál csak annak 
második részében említik az elektronikus árlejtés alkalmazását.)  
 
A KSzF álláspontja szerint mindenféleképen javasolt és indokolt az elektronikus 
árlejtést szabályozó kormányrendelet felülvizsgálata, és szabályozási 
pontatlanságainak megszüntetése. 
 
Az irodabútor termékkör forgalma az előző évhez képest látszólag jelentős 
forgalomnövekedést mutat, azonban 2008. évben hat hónapig az intézmények 
központosított szerződés hiányában saját hatáskörben szerezték be az irodabútorokat, 
mely jelentősen befolyásolta (csökkentette) az akkori forgalom alakulását. 
 
A papírok, papíripari termékek, író-és irodaszerek forgalma az előző évihez képest 
jelentősen csökkent. Ez egyrészt annak tudható be, hogy közel nyolc hónapig nem volt 
hatályos keretszerződés (ebben az időszakban az intézmények beszerzéseiket saját 
hatáskörben folytatták le), másrészt a gazdasági válság következtében csökkent az e 
célra fordítható keret, harmadrészt pedig nő az elektronikus ügyintézés alkalmazása. 
Hasonló okok miatt csökkent a nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok 
termékkörben az éves forgalom. 
 
A gépjárművek termékkörben az előző években folyamatos forgalom csökkenés 
volt megfigyelhető, amely trend 2009. évben megtört. A 2008. évhez viszonyítva több 
mint 5 %-ot meghaladó mértékű forgalomnövekedés jelentkezett. Ennek az oka, hogy 
a haszongépjárművek forgalma közel 40 %-kal nőtt az előző évhez képest. A 
gépjárművek kiemelt termékhez tartozó további termékek forgalma viszont a korábbi 
tendenciákhoz hasonlóan csökkent. A teljes kötelezetti körre vonatkozó központosított 
közbeszerzési eljárás indítására 2009. évben sem kapott lehetőséget a KSzF. 
 
A gépjármű vásárlások folyamatos csökkenése a gépjármű üzemanyagok kiemelt 
termékkör 2009. évi forgalmában is megmutatkozik, azzal együtt, hogy az egyre 
korszerűtlenebbé váló járműpark fogyasztása növekszik. Az üzemanyagok 2009. évi 
forgalma átlagosan 41 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.  
 
Az egészségügyi termékeknél a keretmegállapodások teljesülése egyre 
kiegyensúlyozottabb. 2005. évtől kezdve folyamatos forgalomnövekedés tapasztalható 
(26,3 %). Ennek oka a KSzF álláspontja szerint egyrészt, hogy a szűkös költségvetési 
lehetőségek folytán az intézmények tudatosabb gazdálkodást folytatnak, felismerik és 
elismerik a központosított közbeszerzés előnyeit, másrészt az előző években lezajlott 
szervezeti átalakításokat követően tervezhetőbbé és kiszámíthatóbbá vált az 
intézményi gazdálkodás.  
 
Folyamatos forgalomnövekedés mutatható ki az utazásszervezések termékkörben. A 
2008-as évhez viszonyítottan szintén jelentős, mintegy 700 millió forinttal nagyobb 
forgalom realizálódott. A forgalomnövekedés oka, hogy egyre több intézmény – 
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beleértve az önként csatlakozó intézményeket is – a központosított szerződésből 
bonyolítják a nemzetközi utaztatással kapcsolatos beszerzéseiket.   
 
A központosított közbeszerzést érintően a Közbeszerzési Igazgatóság 22 db 
keretszerződést, valamint 125 keretmegállapodást kezel. Ez mindösszesen 147 db 
szerződést jelent 583 partnerrel.  
 
A központosított közbeszerzési eljárásokban 2009. évben 13 elektronikus árlejtés 
került lefolytatásra. 
 
A KSzF azoknál a kiemelt termékeknél, ahol ez lehetséges, már több éve fogalmaz 
meg környezetbarát szempontokat közbeszerzési eljárásaiban. Zöld szempont 
érvényesítésére az eljárás tárgyában, az ajánlati felhívás alkalmassági és egyéb 
feltételei körében, valamint az ajánlati dokumentáció műszaki és szerződéses 
teljesítése feltételeinek körében került sor. A 2009. évben a KSzF 6 eljárásában 
érvényesített zöld szempontot (papíros eljárás 1, IT-s eljárások 5), ezek értéke 50,4 
milliárd Ft volt. 
 
e) Összefoglaló megállapítások 
 
A KSzF a korábbi évekhez hasonlóan úgy véli, hogy a közbeszerzési eljárások 
volumenét, valamint az egyes termékcsoportok esetében a szállítók által a piaci 
árakhoz, illetve a listaárakhoz képest biztosított kedvezményeket figyelembe véve – 
még a közbeszerzési díj felszámolása mellett is – a felhasználók jelentős árelőnyt 
élveznek. Nem elhanyagolható körülmény a központosított közbeszerzés előnyeinek 
említésekor, hogy szemben a „hagyományos” közbeszerzések 3-4 hónapos 
időszükségletével, a központosított közbeszerzés által kínált keretmegállapodások 
alapján történő közbeszerzések időszükséglete néhány nap és egy-két hét közé 
tehető. 
 
A forintosított költségvetési megtakarítások hatásának mértéke egyébiránt a 
központosított közbeszerzés vonatkozásában csak becsülhető, mivel a 
keretszerződések és keretmegállapodások alapján szállítható több ezer termék 
tekintetében lebonyolított tranzakciókról ilyen összegzés nem készül.  
 
A központosított közbeszerzési eljárásokban jogorvoslat 2009. évben mindösszesen 1 
eljárásban indult: a Microsoft szoftverlicencek beszerzését illetően 2 jogorvoslati 
eljárást kezdeményeztek, mely eljárások összevonásra kerültek és végeredményként a 
jogorvoslati kérelem elutasításra került. A 2009. évben indított papíráruk és 
irodaszerek közbeszerzési eljárás ellen az Európai Bizottság a 2004/18/EK irányelvből 
eredő kötelezettségek irodaszerek beszerzése során történt megsértése miatt indított 
2009/2287. számú kötelezettségszegési eljárást, mely a tárgyévben még nem zárult le. 
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7. A közbeszerzések átláthatósága és a közbeszerzési korrupció 
 
A Közbeszerzések Tanácsa kiemelt feladatának tekinti a közbeszerzések 
átláthatóságának, illetve a közbeszerzési korrupció helyzetének figyelemmel 
kísérését, a szükséges intézkedések azonosítását és e téren a magyarországi 
helyzet javítását. 

Az állami és az európai uniós források elosztásában a közbeszerzések ugyanis 
kiemelkedően fontos szerepet játszanak. Az államháztartás kiadásainak ésszerűsítése, a 
közpénzek felhasználásának átláthatóvá tétele és nyilvános ellenőrizhetősége, továbbá 
a közösségi forrásokért folytatott verseny tisztaságának biztosítása ma már nem 
képzelhető el a közbeszerzések szabályozott rendje nélkül.  

A közbeszerzés sem mentes azonban a hibás, rendeltetésellenes, sőt akár törvénysértő 
egyedi eljárásoktól, noha maga a közbeszerzési törvény számos, az átláthatóság 
biztosítására irányuló rendelkezést tartalmaz, és több olyan szabályozási eleme van – 
mint például a hirdetményellenőrzés és a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása –, 
amelyek a Közbeszerzések Tanácsa számára is lehetőséget biztosítanak a közvetlen 
intézkedésre. A Közbeszerzések Tanácsa a felsorolt eszközökön kívül közvetlen 
ellenőrzési jogkörrel nem rendelkezik, erre azonban más szervezetek – például az 
Állami Számvevőszék vagy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal – jogosultak, és ide 
sorolhatjuk a belső ellenőrzés rendszerét is.  

A közbeszerzési törvény tekintetében rögzíthető, hogy az sajátos eljárási szabályokkal 
működő rendszer, amely alapvetően nem a korrupció megakadályozására irányul – 
célkitűzései, alapelvei összetett célrendszer érvényesítését szolgálják –, de 
maradéktalan betartása esetén fontos garanciákat jelent a korrupciós törekvések ellen 
is.  

Mivel a közbeszerzési eljárások végső soron a közpénzek elosztásának eszközét 
jelentik, nem meglepő, hogy – más országokhoz hasonlóan – időről-időre felmerülnek 
a közbeszerzésekkel kapcsolatos korrupciós gyanúk, vádak, sőt ismertté válnak 
valóságos, bizonyított korrupciós esetek. A közbeszerzések kapcsán hazánkban is – 
alappal vagy alap nélkül – sokan és gyakran hozták összefüggésbe a közbeszerzéseket 
a korrupcióval, ami érezhetően csökkentette és csökkenti az intézmény iránti bizalmat. 

A Közbeszerzések Tanácsa, amelynek alapvető feladatai közé tartozik a közbeszerzési 
folyamatok figyelemmel kísérése és a jogszerű közbeszerzési magatartások 
támogatása, 2007-ben elhatározta, hogy tudományos módszerekkel vizsgáltatja meg a 
közbeszerzési korrupció jelenségét. A Tanács célja az volt, hogy a lehetőségek szerint 
objektív képet kapjon ennek természetéről, jellemzőiről, s megfelelő adatok birtokában 
megalapozott javaslatokat kezdeményezhessen a korrupcióval szembeni fellépés 
érdekében. Ezért – közbeszerzési eljárásokban kiválasztott – kutatóintézeteknek (a 
GKI Gazdaságkutató Zrt.-nek és a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató 
Társaságnak) adott megbízást a közbeszerzési korrupció tudományos vizsgálatára, a 
feltárt adatok elemzésére, s korrupcióellenes javaslatok kidolgozására. Annak 
tudatában, hogy a korrupció látens társadalmi jelenség, a Tanács többféle kutatási 
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módszer alkalmazását látta szükségesnek, amelynek alapján a közbeszerzési eljárások 
szereplői körében lefolytatott reprezentatív, valamint mélyinterjús felmérésre, széles 
körű sajtóelemzésre és a vonatkozó szakirodalom feldolgozására került sor.  

A kutatási eredmények alapján a Közbeszerzések Tanácsa arra a következtetésre jutott, 
hogy azok egy része megerősíteni látszik számos korábbi feltételezést, például a 
korrupció során alkalmazott, jól ismert módszerek előfordulása tekintetében, vagy a 
korrupcióval kapcsolatos negatív attitűdök vonatkozásában. Néhány pontban viszont a 
kapott adatok nem egyértelműek, sőt helyenként ellentmondani látszanak egymásnak. 
Így az országos reprezentatív minta alapján elvégzett felmérés eredménye azt mutatja, 
hogy a közbeszerzési eljárások résztvevői szerint a közbeszerzések kb. 40%-ában 
fordulhat elő korrupció, ezzel szemben a mélyinterjús, kvalitatív módszerekre 
támaszkodó vizsgálat alapján a kutatók a közbeszerzési eljárások kétharmadának-
háromnegyedének érintettségére vonatkozó becslést adtak. A kutatások – talán a téma 
érzékeny volta, vagy más, a kutatással kapcsolatos ok miatt – néhány területen nem 
hoztak konkrét, a szubjektív becsléshez képest meggyőzőbb eredményeket. A 
közbeszerzési eljárások során elkövetett korrupciós cselekmények megnyilvánulási 
formáit, valamint a közbeszerzési korrupció mélyebb társadalmi okait illetően a 
kutatás nem produkált részletes adatokat vagy új bizonyítékokat.  

A Közbeszerzések Tanácsa, ismét kifejezve elkötelezettségét a korrupcióval szembeni 
küzdelem mellett, az általa megrendelt kutatás eredményeinek teljes körű közzététele 
mellett határozott, hogy azok váljanak a korrupcióellenes szakmai diskurzus részévé, s 
felhasználhatók legyenek további módszerek, javaslatok kidolgozásához.  

A kutatások publikálása tehát nem egy folyamat lezárását, sokkal inkább 
kiindulópontját jelenti, amely – a Tanács reményei szerint – elvezethet a korrupcióval 
szembeni hatékonyabb fellépéshez, s ezen keresztül a közbeszerzések 
átláthatóságának, ellenőrizhetőségének további javításához, illetve tisztességes 
alkalmazásának biztosításához. 

A Közbeszerzések Tanácsa úgy határozott, hogy következő lépésként – a 
kutatások eredményeit is hasznosító – közbeszerzési anti-korrupciós cselekvési 
tervet készíttet és hoz nyilvánosságra a 2010. évben. 

8. Elektronikus közbeszerzés 
 
A 2009. évben az elektronikus közbeszerzés terén lényeges előrelépés nem történt, bár 
a Kbt. 2008. év végi módosítása ambiciózus célkitűzéseket fogalmazott meg e 
tekintetben. A Beszámoló Összefoglaló részében részletesebben szóltunk erről, illetve 
azokról a körülményekről, amelyek végül a tervezett rendelkezések visszavonásához 
vezettek. 
 
A Közbeszerzések Tanácsa több ízben foglalkozott a problémakörrel (a 2010. év 
elején szervezett rendezvény keretében az apparátus tagjainak lehetősége volt 
megtekinteni néhány piaci szolgáltató által kifejlesztett, illetve üzemeltetett rendszert 
is). Meggyőződésünk, hogy léteznek olyan informatikai megoldások, amelyek 
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megfelelő biztonsággal, az ajánlatkérő igényeihez igazodóan képesek támogatást 
nyújtani az eljárások elektronikus lebonyolításához. Az elmúlt 10 év többszöri 
sikertelen kísérletei alapján ezért mindenképpen arra kell törekedni, hogy megtörténjen 
az elektronikus közbeszerzés bevezetését megelőző részletes tényfeltárás, előkészítés, 
a meglévő (akár hazai, akár külföldi) megoldások megismerése, illetve annak a célnak 
a beazonosítása, amit rövid-, közép-, illetve hosszútávon el kívánunk érni ezen a 
területen. (Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az e-közbeszerzés nem 
önmagáért való, és nem lehet egyedüli szempont az, hogy minél előbb megfeleljünk 
egy, az EU által sem kellően körüljárt, illetve definiált elvárásnak. A közbeszerzési 
folyamatok elektronikussá tételével akkor lépünk előre, ha azzal időt, energiát, és 
esetleg költségeket lehet megtakarítani. Az elektronikusan beérkező, ám elektronikus 
feldolgozásra, kiértékelésre nem alkalmas dokumentum nem könnyíti meg az 
ajánlatkérő munkáját; a dokumentumot ugyanúgy papír alapon fogja használni, mint a 
hagyományos eljárásokban. Az informatika akkor képes jóval szélesebb körben 
támogatni a közbeszerzési eljárásokat, ha valamennyi mozzanatának – beleértve az 
eljárási cselekményeknek, szereplőknek, keletkező anyagoknak – a feltérképezése 
megtörténik, és mindezt informatikai értelemben modellezzük.)  
 
A Tanács véleménye szerint az e-közbeszerzés előmozdítása nem nélkülözheti a 
terület gazdájának kijelölését (amely az elmúlt időszakban hiányzott), az egyéb állami 
és civil szereplők beazonosítását, bekapcsolódási lehetőségeik, illetve feladataik 
meghatározását. Mindezt a Tanács – a korábbi években hangoztatott álláspontjával 
összhangban – javasolja egy nemzeti cselekvési tervben összefogni.   
 
Ami a meglévő elektronikus technikákat illeti, a 2005. év végi Kbt. módosítás a 
2004. évi közösségi irányelvek átvétele körében keretjelleggel szabályozta az 
elektronikus árlejtést és a dinamikus beszerzési rendszert (mely utóbbi a teljes 
elektronizációra épül). Az elektronikus árlejtés részletszabályait végül a közbeszerzési 
eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, 
valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. 
rendelet (e-árlejtés rendelet) tartalmazza. A rendelkezésünkre álló információk 
alapján úgy látjuk, hogy bár az e-közbeszerzés tervbe vett bevezetése nyomán 
történtek az ajánlatkérők részéről előkészületek (melynek keretében 
megismerkedhettek az e-árlejtéses technikával is), még mindig alacsony szinten van az 
alkalmazásuk. A dinamikus beszerzési rendszer tekintetében előirányzott 2007. július 
1-jei törvényi határidő ellenére nem született meg a részletes szabályozás (és 
ismereteink szerint más uniós országban sincsenek igazán működő modellek e 
tekintetben). 
 
A Közbeszerzések Tanácsa 2008. július 1-jétől immár kizárólag elektronikus formában 
jelenteti meg a Közbeszerzési Értesítőt (melynek hiteles változata az elektronikusan 
aláírt pdf dokumentum, de emellett kereshető módon is elérhetők a hirdetmények a 
Tanács honlapján). A Közbeszerzési Értesítő hiteles elektronikus megjelentetésével a 
hirdetményekhez kapcsolódó elektronikus támogatási formák teljeskörűvé váltak: 
2004-től működik a Tanács által kifejlesztett ún. Elektronikus Hirdetménykezelő 
Rendszer (EHR, melyen keresztül megoldott a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó 
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különböző felhívások és tájékoztatók elektronikus feladása), az említett on-line 
Közbeszerzési Értesítővel pedig a közzététel is elektronikus formában valósul meg, 
ingyenesen. Emellett a Tanács honlapján sok szempontú keresési lehetőség biztosított 
különböző nyilvántartásokban (útmutatók, tájékoztatók, Európai Bírósági ítéletek, a 
különböző jegyzékek, névjegyzékek), illetve elérhető számos hasznos információ is 
(jogszabályok, letölthető hirdetményminták, közösségi jogi dokumentumok, 
parlamenti beszámolók, zöld közbeszerzéssel kapcsolatos anyagok, közbeszerzési 
oktatással kapcsolatos anyagok, stb.). 
 
Az Összefoglaló részben (illetve a III. Fejezet 12. pontjában) említést tettünk a Kbt. 
módosítása nyomán megkezdett újabb informatikai fejlesztésekről.  
 
A fejlesztés egyik meghatározó eleme az ún. Közbeszerzési Adatbázis alrendszer. Ez 
egyrészt a Tanács Központi Bejelentkezési moduljából áll, mely alapvetően a külső 
felhasználók (ajánlatkérők, lebonyolítók) ügyfélkapcsolati modulja, biztosítva a külső 
természetes személy (Ügyfélkapu) és szervezeti szintű felhasználók regisztrációját, 
bejelentkezését, adatkarbantartását, illetve a Tanács elektronikus szolgáltatásainak 
(EHR, a KBA és az EJOG rendszerek) választását és jogosultságkezelését. A másik 
eleme maga a Közbeszerzési Adatbázis (KBA) modul, mely egy olyan központi, 
integrált adatbázis, amely ajánlatkérő szervezetenként és közbeszerzési eljárásonként 
tárolja a Tanács által a vonatkozó jogszabályok alapján kezelt valamennyi 
közbeszerzéssel kapcsolatos adatot és dokumentumot (pl. hirdetményeket, 
Döntőbizottsági és bírósági határozatokat, megkötött szerződéseket, ajánlatkérők által 
benyújtott különböző tájékoztatásokat, közbeszerzési terveket, éves statisztikai 
összegezéseket).  
 
A fejlesztés másik központi elemét képezi az ún. EJOG alrendszer, mely szintén két 
egységből tevődik össze. Az elektronikus jogorvoslati ügyintézés modul (e-
Jogorvoslat) célja a közbeszerzési eljárásokhoz, illetve a Kbt.-ben meghatározott 
magatartásokhoz kapcsolódó jogorvoslati eljárások elektronikus ügyintézés 
(elektronikus kapcsolattartás) keretében történő bonyolítása, és a jogorvoslati eljárás 
Közbeszerzési Döntőbizottság oldali ügyvitelének támogatása, amelynek központi 
eleme az Ügyfelek és a Közbeszerzési Döntőbizottság közötti kapcsolattartást, 
ügyintézést támogató elektronikus dokumentumkezelés. A hirdetmény közzététele 
nélkül induló eljárás modul (HNT) pedig a hirdetmény nélkül induló közbeszerzési 
eljárások esetében az ajánlatkérő szervezetek által benyújtott ajánlati felhívásnak és az 
eljárástípus alkalmazásának indoklásáról szóló tájékoztatásnak a Közbeszerzési 
Döntőbizottság oldali kezelését, ügyviteli támogatását biztosítja. 
 
Harmadik elemként a Statisztikai (STAT) alrendszer kerül bevezetésre. Ez az 
alkalmazás a KBA és az EJOG adatbázisában tárolt adatokra épülő riport és elemző 
modul, amely a Tanács közbeszerzésekre és jogorvoslatokra kiterjedő jelenlegi 
statisztikai és elemzési tevékenységét támogatja, illetve a jövőben felmerülő új belső 
vagy külső statisztikai és elemzési igények rugalmas (újabb rendszerfejlesztések 
nélküli) kiszolgálását teszi lehetővé. (A külső felhasználók, látogatók a STAT modul 
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bizonyos riportjait, lekérdezéseit a Tanács honlapján keresztül egy webes felületen 
érhetik majd el, várhatóan a 2010. év végétől, 2011. elejétől.) 
 
9. A zöld közbeszerzések helyzete 
 
Az Európai Bizottság Integrált Termékpolitikáról szóló közleménye már 2003-ban 
felhívta a tagállamokat, hogy nemzeti cselekvési terveik elkészítésével járuljanak hozzá 
közbeszerzéseik környezetbarátabbá tételéhez, ennek megfelelően Magyarországon 
2006-ban alakult meg az a munkacsoport, amelynek feladata a tervezet előkészítése lett. 
A munkacsoport aktív tagjaként a Közbeszerzések Tanácsa is részt vett a cselekvési 
terv első változatának kidolgozásában (2007) majd a tervezet többszöri 
aktualizálásában, azonban tekintettel arra, hogy a szakmapolitikai egyeztetésen több 
érdekelt hatástanulmány, valamint árkalkuláció elkészítését tartotta szükségesnek, e 
tervezet elfogadása utóbb elmaradt. 
 
A zöld közbeszerzési eljárás bevezetésével kapcsolatos gazdasági-társadalmi 
hatáselemzéssel összefüggésben 2009. augusztusában a Magyar Környezetgazdasági 
Központ olyan felmérés elkészítésére vállalkozott, amely elsősorban a zöld 
közbeszerzések gazdasági vonatkozásait vizsgálta, és a felmérés keretében egy 12 
pontból álló kérdéssort továbbított a Tanácsnak. A válaszok kidolgozása során a Tanács 
kimerítő tájékoztatást adott arról, hogy a honlapon működő keresőprogram segítségével 
milyen szempontok alapján nyílik mód keresésre a Közbeszerzési Értesítőben közzétett 
eljárások között, a cselekvési tervben nevesített termékkörök vonatkozásában részletes 
statisztikákkal szolgált, továbbá próbálta vizsgálni, hogy az eljárások során érvényesül-
e, és ha igen, milyen mértékben ”zöld” szűrő.  
 
A hivatkozott hatásvizsgálatok elvégzése után elkészült az akcióterv újabb változata, 
amelyet a környezetvédelmi tárca 2009. decemberében a Közbeszerzések Tanácsa 
részére is megküldött véleményezésre. A tervezetben három olyan termék- és 
szolgáltatáscsoport (nevezetesen: számítástechnikai és irodatechnikai eszközök, papír, 
gépjárművek) került meghatározásra, amelyek vonatkozásában a központosított 
közbeszerzések körében a közbeszerzések környezetbarát módon történő megvalósítása 
kötelező lenne, továbbá a megvalósítás eredményességének értékelését, a monitoring 
végrehajtását a tervezet a Zöld Közbeszerzési Munkacsoport feladataként jelölte meg.  
A Közbeszerzések Tanácsa támogatja a Cselekvési Terv által alkalmazott azon 
koncepcionális megközelítést, miszerint a tervezet fokozatosan, első lépésként a 
központosított közbeszerzések tekintetében kívánja kötelezően előírni a zöld 
szempontok alkalmazását, azonban arra is felhívta az illetékesek figyelmét, hogy a 
tervezetben kidolgozott ambiciózus irányszámok realizálhatósága erősen kétséges, 
amennyiben a szükséges jogszabály-módosítások elfogadása, hatálybalépése még várat 
magára. (Megjegyezzük, hogy az illetékes szaktárca tájékoztatása szerint a tervezettel 
összefüggésben beérkezett észrevételek, javaslatok a tervezet további átdolgozását 
tették szükségessé, és a beszámoló elkészítésének időpontjáig sem került elfogadásra.)  
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Mivel a zöld közbeszerzési politikának Magyarországon komolyabb előzményei 
nincsenek, és a magyar ajánlatkérők gyakorlatában sem kapott eddig kellő hangsúlyt a 
környezetvédelmi szempontok figyelembevétele, a Tanács különösen fontosnak tartja, a 
fent hivatkozott nemzeti cselekvési terv mielőbbi elfogadását, mint ahogyan azt is, hogy 
a témával kapcsolatosan minél több tájékoztató anyag, segédlet, jó gyakorlat váljon 
elérhetővé. Előzőekre tekintettel a Tanács honlapján külön menüpontban „zöld 
közbeszerzés” című menüpontban számos kapcsolódó tanulmányt, publikációt, linket 
tesz közzé, és lényegesnek tartja, hogy az Európai Bizottság által (a 10 kiemelt 
termékkörre) kidolgozott közös zöld közbeszerzési kritériumrendszer a közbeszerzési 
eljárások minél nagyobb hányadában kerüljön alkalmazásra. Ez különösen jól 
hasznosítható lehet az ajánlatkérőknek, ugyanis megkülönbözteti az 
alapkövetelményeket, valamint a környezetvédelmi tulajdonságok magasabb szintjét 
ötvöző átfogó kritériumokat; a kritériumok kétszintűvé tétele lehetővé teszi, hogy a 
környezetbarát szempontok fokozatosan, akár csak az alapkövetelmények 
alkalmazásával lépésenként épülhessenek be az egyes közbeszerzési eljárásokba.  
 
A Tanács környezetbarát közbeszerzésekkel kapcsolatos 2009. évi munkáját illetően 
említést érdemel még, hogy a Tanács illetékes munkatársai több Európai Bizottság által 
szervezett fórumon, szakértői egyeztetésen, kapcsolódó konferencián vettek részt, 
továbbá a Bizottságtól érkezett környezetbarát közbeszerzésekkel kapcsolatos 
kérdőívekre kidolgozandó magyar válaszok összeállításában, koordinálásában is 
jelentős szerepet vállaltak.  
 
Az Európai Bizottság által finanszírozott program keretében az ILO Nemzetközi 
Képzési Központja a zöld közbeszerzések európai uniós gyakorlatának feltérképezése 
érdekében egy öt részből álló kérdőív kitöltésére kérte fel a tagállamok közbeszerzési 
intézményeit, közöttük a Közbeszerzések Tanácsát is. A téma specialitását tekintve a 
Titkárság munkatársai felvették a kapcsolatot az illetékes minisztériumokkal, szakmai 
szervezetekkel, majd a válaszok összesítését követően továbbították azt a Képzési 
Központ felé.  
 
Szintén a 2009-es év folyamán érkezett az Európai Bizottság Közös 
Kutatóközpontjának Energetikai Intézetétől az a kérdőív, amely az energiahatékony 
közbeszerzések magyarországi gyakorlatát kívánta felmérni. A válaszokat a Zöld 
Közbeszerzési Munkacsoport bevonásával ugyancsak a Tanács Titkárságának 
munkatársai készítették el. Ezen utóbbi kérdőív az Energiahatékonysági Cselekvési 
Terv ambiciózus célkitűzéseivel összefüggő kérdésekre irányult. 
 
A közösségi irányelvek által meghatározott jogi keretek több ponton is biztosítják 
annak a lehetőségét, hogy az ajánlatkérők közbeszerzési eljárásaik során környezetbarát 
szempontokat is érvényesítsenek. A tiszta és energiahatékony közúti járművek 
használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv – amelyet 2009. április 23-án 
fogadtak el, és amelyet a tagállamoknak 2010. december 4-éig kell nemzeti 
jogrendszerükbe átültetni – a közúti járművek közbeszerzési eljárásaiban kötelezővé 
teszi a környezetvédelmi tulajdonságok (energiafogyasztás, széndioxid-kibocsátás, 
levegőszennyezés) figyelembe vételét. Ezen európai jogi aktus sajátossága, hogy – 
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elsőként az ilyen tárgyú irányelvek között – nem pusztán lehetőségként kínálja, hanem 
kötelezővé teszi környezetvédelmi szempontok betartását. Az irányelv hazai 
átültetetéséért a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (illetőleg 2010. 
májusától jogutód szerve, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felelős). Mivel a 
közbeszerzések területén a Közbeszerzések Tanácsa hatáskörébe is tartozik a 
közbeszerzési vonatkozású jogszabálytervezetek, koncepciók véleményezése, a Tanács 
az irányelv átültetésének előkészületeivel összefüggésben megkereséssel fordult a 
Minisztériumhoz. Az együttműködés keretében a jogharmonizációs javaslatot, valamint 
a témáért felelős személyek elérhetőségét a Tanács részére továbbították. A Tanács 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az irányelv átültetését nyomon kövesse. Ezen okból a 
Tanács jelezte az illetékeseknek, hogy az átültetéssel kapcsolatosan szívesen áll 
rendelkezésre akár előzetes konzultáció, akár szakértői megbeszélések céljából.   
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III. Fejezet 

 
A Közbeszerzések Tanácsának tevékenysége a beszámolási időszakban 
 
 
1. Jogszabályok módosításának kezdeményezése, illetve jogszabálytervezetek 

véleményezése 
 
A Közbeszerzések Tanácsának a Kbt. 379. §-a (1) bekezdésében foglalt – a 
közbeszerzési politika alakításával és, a jogszerű közbeszerzési magatartások 
kialakításával kapcsolatos – általános érvénnyel megfogalmazott hatásköre gyakorlása 
szempontjából meghatározó jelentőségű a jogszabály-módosítás kezdeményezésével, 
illetve a jogszabálytervezetek véleményezésével összefüggő jogosítvány. 
  
A Tanács a Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének a)-b) pontjában megállapított 
feladatkörében figyelemmel kíséri e törvény szabályainak érvényesülését, 
kezdeményezi az arra jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok 
megalkotását, módosítását, illetve véleményezi a közbeszerzésekkel és a Tanács 
működésével kapcsolatos jogszabálytervezeteket, valamint jogszabály-koncepciókat. 
 
A 2009. évet alapvetően a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló 2008. évi CVIII. törvény (Kbt.-módosítás) 2009. április 1-jén 
hatályba lépett rendelkezéseinek alkalmazása során felszínre került problémák 
kezelése, jogszabály-módosítás keretében történő feloldása jellemezte. Ez a 
Közbeszerzések Tanácsa jogszabály-módosítás kezdeményezésével kapcsolatos 
feladatkörét is meghatározta; a Tanács a 2009. év során számos alkalommal jelezte a 
jogszabály-előkészítő számára a megoldást igénylő jogalkalmazási problémákat. 
Összességében elmondható, annak ellenére, hogy hosszadalmas előkészítés és 
egyeztetés előzte meg a Kbt.-t módosító tervezet parlamenti beterjesztését, az 
elfogadott és hatályba lépett jogszabály nehezen kezelhető helyzetek elé állította a 
jogalkalmazókat. Az okokat kutatva nem lehet figyelmen kívül hagyni a tervezethez a 
parlamenti szakaszban benyújtott közel kétszáz módosító javaslatot, amely 
kodifikációs következetlenséget és pontatlanságot eredményezett az elfogadott 
szövegben. Ez végső soron ahhoz vezetett, hogy a Kbt. 2009-ben kéthavonként 
került módosításra, ami érezhető bizonytalanságot okozott a jogalkalmazók 
körében, mivel az éppen irányadó normák követhetetlenné váltak. Mindez a 
közbeszerzési eljárások jogsértő lefolytatásának esélyét növelte. A jogszabály gyakori 
változása okozta nehézségek különösen hangsúlyosan jelentkeztek az Európai Unióból 
származó támogatásokból finanszírozott beszerzések előkészítése során. Mire ugyanis 
a támogatási folyamatban résztvevő intézmények kötelező minőségellenőrzésén az 
eljárást megindító hirdetmények átestek és közzététel érdekében feladásra kerültek, a 
követendő szabályok már megváltoztak.   
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Előzőek alapján úgy véljük, különös aktualitással bír az a Közbeszerzések Tanácsa 
által évek óta képviselt álláspont, mely szerint a közbeszerzési törvény módosítására 
indokolt esetben, a meglévő szabályozási környezetbe illeszkedve és a módosított 
szabályok felkészülésére a jogalkalmazók számára elegendő időt biztosítva 
kerüljön sor.  
 
A Közbeszerzések Tanácsa közbeszerzési tárgyú jogszabályokkal kapcsolatos 
véleményezési jogának gyakorlása terén sajnálatos módon 2009-ben sem történt az 
előző évekhez képest áttörés. Annak ellenére, hogy a közbeszerzésekkel és a Tanács 
működésével összefüggő jogszabálytervezetek, koncepciók Tanács általi 
véleményezési jogának biztosítása kötelezettséget ró a tervezetek előkészítőre, a 
Tanács 2009 során egyes közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabálytervezetek 
esetében egyáltalán nem, vagy csak informálisan kapott lehetőséget észrevételeinek 
kifejtésére. Úgy véljük, a felgyorsult jogszabály-alkotási folyamat sem lehet 
elfogadható indok arra, hogy a közbeszerzési politika alakításában jogszabályban 
deklarált módon hatáskörrel felruházott szervezet véleményének – s így közvetett 
módon a jogalkalmazói tapasztalatok – megismerésére az érintett szervezetek a 
közbeszerzéseket érintő jogszabálytervezetek kialakítása során nem tartanak igényt.  
  
Utóbbit példázza a Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról szóló T/11025. 
számú törvényjavaslat (a továbbiakban: KKH javaslat), amely úgy irányzott elő az 
egész közbeszerzési intézményrendszert érintő változtatásokat, hogy annak 
véleményezésére a Közbeszerzések Tanácsa a parlamenti benyújtást megelőzően nem 
kapott lehetőséget (csak egy rövid, előzetes tájékoztatást kapott a jogszabály-
módosítás céljáról és irányáról).  
 
Ezzel együtt a Közbeszerzések Tanácsa a 2009. évben is megvizsgált és véleményezett 
minden olyan jogszabálytervezetet, amelyeket a jogszabályok előkészítését végző 
szervezetek megküldtek számára.  
 
a) A Kbt.-t, illetve a közbeszerzési tárgyú végrehajtási rendeleteket érintő 
módosítások 
 
Amint arra elöljáróban már utaltunk, a 2009. év közbeszerzési tárgyú jogalkotási 
tevékenységét alapjaiban határozta meg a Kbt. 2008. év végén elfogadott átfogó 
módosítása nyomán felszínre került kérdések és problémák utólagos rendezése. A 
főszabály szerint 2009. április 1-jén hatályba lépett törvény rendelkezései lényegesen 
megváltoztatták a közbeszerzési eljárások lefolytatásának szabályait. Az eljárások 
egyszerűsítése jegyében megszüntetésre került a korábbi három (közösségi-, nemzeti-, 
illetve egyszerű) eljárási rend, és helyettük a nemzeti- és az egyszerű eljárásrend 
összevonásával két eljárási rezsim került kialakításra. Az ajánlattevők adminisztratív 
terheinek csökkentése érdekében átalakításra kerültek a kizáró okok igazolásának 
szabályai: a megváltozott szabályok értelmében az ajánlattevők dönthetnek arról, hogy 
a kizáró okok igazolására vonatkozó dokumentumokat már az eljárás során 
becsatolják, vagy csak utóbb, nyertességük esetén bocsátják az ajánlatkérő 
rendelkezésére azokat. A Közbeszerzések Tanács javaslata alapján több, a kis- és 
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közepes méretű vállalkozások közbeszerzési eljárásba való bekapcsolódásának esélyét 
növelő szabály épült be a jogszabályba. A módosítás emellett számos, a joggyakorlat 
számára problémát okozó helyzet kezelésére is kísérletet tett.  
 
A javaslatok többségének előremutató jellege, illetve a jogalkotói szándék ellenére a 
szabályok gyakorlati alkalmazása során több probléma került felszínre, amelyek a 
módosítások következtében is csak részben oldódtak meg. A Közbeszerzések 
Tanácsa számos kérdést jelzett már év közben az igazságügyi tárcának. Így 
például kezdeményezte, hogy kerüljön felülvizsgálatra az a Kbt.-módosítás által 
bevezetett előírás, amely a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást megalapozó 
körülmények fennállása esetén is kötelezővé tette az eljárás meghirdetését vagy amely 
– egyébként ésszerű – korlátozást állított fel az alvállalkozók részvételét illetően, 
azonban a Kbt. egyéb rendelkezései miatt okozott nehézségét a jogalkalmazóknak. A 
rendelkezések egy részét a jogalkotó az év folyamán megkísérelte korrigálni, ami azt 
eredményezte, hogy a 2009. április 1-jével átfogóan módosított Kbt. ezen időpontot 
követően még hét alkalommal módosult. Ez a gyakorlatban úgy jelent meg, hogy a 
2009. évben abszurd módon szinte nem volt olyan közbeszerzési eljárás, amikor az 
eljárás megkezdésekor és az eljárás befejezésekor még ugyanazok a szabályok lettek 
volna hatályban.  
 
Ezzel együtt, a módosítások és korrekciók ellenére a Kbt.-ben változtatás nélkül 
maradt több olyan, a Kbt.-módosítás által bevezetett rendelkezés, amelyek 
megnehezítik a jogalkalmazók életét és mielőbbi megoldásra várnak. Ilyen például 
a tíz százalék alatti alvállalkozók alkalmasságának kérdése, és általában az 
alvállalkozó fogalmának pontosítása vagy az eljárások eredménytelenségének 
szándékos előidézésével kapcsolatos visszaélésszerű ajánlattevői gyakorlat 
kezelése. A Közbeszerzések Tanácsa a már hivatkozott KKH- javaslat parlamenti 
egyeztetése keretében számos javaslatot fogalmazott meg és juttatott el a Gazdasági és 
Informatikai Bizottság Közbeszerzési Albizottságának, illetve az igazságügyi tárcának, 
amelyek többsége elfogadást is nyert. Tekintettel azonban arra, hogy a Parlament által 
megszavazott törvény az államfői vétó következtében nem került kihirdetésre, a 
tervezet szakmai és a Kbt. hibáinak kiküszöbölésére irányuló részei sem léptek 
hatályba.  
 
A Kbt.-t is érintő törvénymódosítások közül említést érdemel a pénzforgalmi 
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény, amelynek 
véleményezésére a Tanács ugyancsak nem kapott módot, jóllehet az új kötelezettséget 
írt elő az ajánlatkérők számára. A bevezetett rendelkezés értelmében az ajánlati 
dokumentációnak, illetve a szerződésnek tartalmaznia kell a Kbt. 22. § (1) bekezdése 
szerinti ajánlatkérők esetében az ajánlatkérő pénzforgalmi szolgáltatójának adott, 
azonnali beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó 
nyilatkozatát, arra az esetre, ha az ellenszolgáltatás kifizetésére a törvényben, vagy a 
szerződésben meghatározott határidő eredménytelenül telt el. Az előírás azonban 
nincs tekintettel arra az esetre, amikor a beszerzés támogatásból valósul meg, és 
az ajánlatkérőnek nincs befolyása az ellenszolgáltatás támogatásból fedezett 
részének kifizetésére. 
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Úgy véljük, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy egy új szabály bevezetése előtt 
meg kell vizsgálni annak gyakorlati kihatását, valamint illeszkedését az adott 
területre irányadó szabályok összességéhez. Ebben fontos szerepet kellene kapniuk 
a véleményeket előzetesen becsatornázó szakmai egyeztetéseknek. A nem 
kellőképpen átgondolt szabályozás következtében alkalmazhatatlan előírások 
zúdulhatnak a jogalkalmazókra. 
 
A Kbt. módosítása szükségessé tette a törvényhez kapcsolódó végrehajtási 
rendeletek felülvizsgálatát is. 
 
Ezzel összefüggésben külön kell szólni a közbeszerzési eljárások lefolytatásához 
nélkülözhetetlen hirdetmény- és iratmintákat tartalmazó rendeletről. Mivel a 
törvénymódosítás 2009. április 1-jétől megszüntette a nemzeti eljárásrendet, és az új 
egyszerű eljárás is jelentősen eltér a korábbi szabályoktól, nem volt elegendő a 
korábban használatos hirdetménymintákat tartalmazó rendelet módosítása; új rendelet, 
illetve hirdetményminták kiadására került sor. Az új hirdetménymintákat a 
közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves 
statisztikai összegezések mintáiról szóló 5/2009. (III. 31.) IRM rendelet tartalmazza, 
amely 2009. április 1-jei hatályba lépése előtti napon került elfogadásra és 
kihirdetésre, jóllehet a Közbeszerzések Tanácsa a Kbt.-módosítás elfogadását 
követően jelezte a jogszabály előkészítőjének a rendelet megfelelő időben történő 
kiadásának szükségességét. Az a körülmény, hogy a jogalkalmazók nem ismerhették 
meg kellő időben az új hirdetménymintákat azzal járt, hogy az ajánlatkérők április 1-
jét megelőzően dömpingszerűen és sok hibával adták fel hirdetményeiket 
megjelentetésre.  
 
A Kbt. módosítása következtében a közbeszerzési tárgyú végrehajtási rendeleteken 
szükségessé vált változtatásokat az egyes kormányrendeleteknek a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításával összefüggő módosításáról szóló 
82/2009. (IV. 10.) Korm. Rendelet vezette át. E rendelet keretében került sor a 
közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes 
szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a 
Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 
12.) Korm. rendelet módosítására, illetve a végrehajtási rendeleteknek a Kbt. 
megváltozott rendelkezéseihez történő igazítására. 
 
A Kbt. módosítása által indokolt technikai korrekciókon túl 2009 második felében 
került sor az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 
szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítására is. A módosítás a Kormány 
Gyorsítás II. elnevezésű jogszabálycsomagjának keretében, az építési beruházások 
megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
196/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben látott napvilágot. Az ún. Gyorsítás II. 
jogszabálycsomag alapját az általános válság következményeként az építőipart és a 
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közvetlenül kapcsolódó ágazatokat sújtó recesszió kezelése érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 36/2009. (V. 12.) OGY határozat képezte.  
 
Az említett országgyűlési határozat alapul vételével előkészített módosítást hosszú 
egyeztetés előzte meg, melynek során a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium keretében működő Építésgazdasági Munkabizottságban a 
Közbeszerzések Tanácsa és az építésügyben érintett szakmai szervezetek is 
kifejthették véleményüket a bevezetni kívánt új rendelkezésekkel kapcsolatban. 
 
A Közbeszerzések Tanácsa az egyeztetések során felhívta a figyelmet, hogy a 
162/2004. Korm. rendelet módosítása olyan kötelezően alkalmazandó pénzügyi és 
gazdasági, illetőleg műszaki és szakmai alkalmassági követelményeket állított fel az 
építési beruházásokkal kapcsolatban, amelyek túl azon, hogy nem voltak tekintettel a 
közbeszerzési értékhatárokra és a különböző jellegű építési beruházások 
sajátosságaira, a Kbt. rendszerétől eltérően szabályozták az alkalmassági feltételek 
igazolási módját. A jogalkotó a 162/2004. Korm. rendelet módosítása kapcsán 
nemcsak ezen az egy ponton élt a Kbt. szabályozásán túlmutató megoldással. A 
módosítás ugyanis kötelezővé tette az összességében legelőnyösebb ajánlat szerinti 
bírálati szempont alkalmazását, meghatározva öt részszempontot, amelyek közül az 
ajánlatkérőnek választása szerint legalább kettő szempontot minden esetben vizsgálnia 
kell. Annak elismerése mellett, hogy mindkét változtatás az építési beruházásokra 
irányuló kiírások kapcsán a szakmai szempontok és értékelés erősítésének irányába 
kíván hatni, az említett – a Kbt. szabályaitól eltérő – előírások végrehajtási 
rendeletben történő elhelyezése a jogalkalmazó közönség számára kérdéseket 
vetett fel a jogforrási hierarchia szempontjából. Mindemellett az új szabályok 
végrehajtása gyakorlati problémákat is okozott. A kötelezően alkalmazandó 
alkalmassági szempontok felesleges előírásokat eredményeztek a kiírásokban, amelyek 
– a visszajelzések szerint – több esetben a kis- és középvállalkozások építési 
beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásokba való bekapcsolódásának akadályát 
képezték. Az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelésére ugyancsak kötelezően 
alkalmazandó, a jogszabály által előírt bírálati részszempontok egy része pedig 
objektív módon nehezen vizsgálható; ez a gyakorlatban azt eredményezte, hogy az 
ajánlatkérők az esetek többségében a jogszabály által előírt részszempontok közül 
szinte mindig csak a jótállás időtartamát, illetve a teljesítési határidőt vizsgálták. 
Összességében a Közbeszerzések Tanácsának álláspontja szerint a módosított 
szabályok gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai azt mutatják, hogy azok nem 
segítették kellően az eredeti célkitűzés érvényre juttatását, nevezetesen a 
szerződés teljesítésére legmegfelelőbb ajánlattevő kiválasztását.  
 
A 162/2004. Korm. rendelet módosítása kapcsán még egy – a Közbeszerzések 
Tanácsához érkezett visszajelzések szerint különösen az ajánlattevőket hátrányosan 
érintő – rendelkezésről kell említést tenni. Ennek lényege, hogy az építési beruházásra 
irányuló közbeszerzési eljárások dokumentációjának részét képező árazatlan 
költségvetést az ajánlatkérőknek – az irreális megajánlások kiszűrése érdekében –
2010. január 1-jétől egy, az építésügyért felelős minisztérium honlapján ingyenesen 
elérhető elektronikus közbeszerzési költségvetési kiírási program használatával kell 
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elkészíteniük. Azzal együtt, hogy a programot rendelkezésre bocsátó piaci szolgáltatók 
kiválasztásának elvei nem voltak megismerhetők, az ajánlattevői visszajelzések szerint 
az ajánlattevők a beárazott költségvetést csak akkor tudják elkészíteni, ha 
megvásárolják az ehhez szükséges modult. A költségvetési programoknak kései 
elérhetővé tétele a beszerzések előkészítésénél okozott problémákat. 
 
2009-ben jelentős, különösen az építési beruházások területére jellemző 
körbetartozások visszaszorítását célzó intézkedés bevezetésére került sor. Az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet a hazai gyakorlat 
szempontjából új intézmény, az ún. építtetői fedezetkezelő alkalmazását írta elő – 
többek között – a közbeszerzések esetén a 90 millió forint feletti építési beruházások 
esetében. Azzal együtt, hogy a Közbeszerzések Tanács üdvözöl minden olyan, a 
lánctartozások visszaszorítására és felszámolására irányuló kezdeményezést – 
amint ezt az egyeztetések során mindvégig hangsúlyoztuk is –, amely valóban 
megoldást jelent ezen, a gazdaságot súlyosan érintő jelenségre, a szabályozásnál nem 
lehet figyelmen kívül hagyni a hazai sajátosságokat és a jogszabályi környezetet. 
Így mindenképpen rendezést igényel, hogy jelenleg a fedezetkezelés szabályai 
nincsenek minden tekintetben összhangban a Kbt.-nek az ellenszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozó, különösen az azonnali beszedési megbízás benyújtására 
felhatalmazást biztosító előírásaival. A Kbt. ugyanis az ajánlatkérő fizetési számlájára 
vezetett azonnali beszedési megbízás benyújtásának jogával ruházza fel a nyertes 
ajánlattevőt arra az esetre, ha az ajánlatkérő a törvényes, vagy a szerződésben 
meghatározott határidőn belül nem fizeti meg az ellenszolgáltatást. Az ajánlatkérőnek 
ugyanakkor a beszerzés ellenszolgáltatását a fedezetkezelőnél kell elhelyeznie és az 
ellenszolgáltatást a fedezetkezelő fizeti ki. Ám abban az esetben, ha valamilyen oknál 
fogva a fedezetkezelő nem fizet, az azonnali beszedési megbízása az ajánlatkérő 
fizetési számlájára vezethető. 
 
b) A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról szóló T/11025. számú 
törvényjavaslat 
 
A 2009. év második felének legjelentősebb, a közbeszerzési intézményrendszert érintő 
jogalkotási aktusa a Kormány korrupcióellenes jogszabálycsomagjának keretében 
benyújtott, a Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról szóló T/11025. számú 
törvényjavaslat volt. 
 
A nagy sajtóvisszhangot kapott javaslat kapcsán a Közbeszerzések Tanácsa több 
fórumon, így a javaslatot tárgyaló különböző parlamenti bizottsági viták során is 
kifejtette álláspontját. (Sajnálatos, hogy a benyújtást megelőzően erre semmilyen 
módunk nem volt.) A legfontosabb kritikai észrevételünk a javaslat benyújtását 
megelőző folyamaton túl az volt, hogy a javaslat átfogó koncepció és a szükséges 
hatástanulmányok elkészítése nélkül – a megváltozott intézményi keretekre és 
eljárási szabályokra való felkészüléshez szükséges idő biztosítása nélkül – irányzott 
elő a közbeszerzések rendszere működése szempontjából alapvető 
változtatásokat, bizonytalanságot okozva ezzel a közbeszerzések irányító 
rendszerében. Úgy véljük minden nagyobb, az adott területen már kialakult 
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viszonyrendszereket és működő megoldásokat alapjaiban érintő változtatások 
bevezetését megelőzően elengedhetetlen a széleskörű konzultáció és a 
legmegfelelőbb struktúra kialakítását célzó előzetes hatástanulmány készítése. 
 
A törvényjavaslat a szervezeti struktúra megváltoztatásán túl – elsősorban a 
korrupcióellenes küzdelem jegyében – több, a közbeszerzési eljárások 
lebonyolítására vonatkozó eljárási szabályt is érintett, amelyek ugyancsak nem 
kerültek előzetesen egyeztetésre a közbeszerzésben érintett szereplőkkel, 
szervezetekkel. Ezt megfelelően mutatja, hogy az államfői vétó következtében elhalt 
törvény egy, időközben bevezetett intézménye, az átláthatósági biztos alapvetően 
osztja meg a közbeszerzések szereplőit. 
 
A Közbeszerzések Tanácsa a korrupcióellenes küzdelem elkötelezett híveként a 
jogszabály-tervezettel kapcsolatban azon véleményének adott hangot, hogy a 
korrupció felszámolása összehangolt cselekvést és intézkedés-sorozatot igényel, 
amelynek nem lehet kizárólagos útja újabb szervezetek felállítása és újabb szakértők 
bevonása. Azon túl ugyanis, hogy a Kbt. szabályrendszere jelenleg is szigorú 
szabályozást jelent, az újabb szakértők, vizsgálók kötelező bevonása a közbeszerzési 
eljárások lefolytatásába az eljárási költségek drasztikus emelkedéséhez, az egyre 
bonyolultabb szabályok miatt pedig az eljárások lefolytatásának megkerülésére 
irányuló technikák és gyakorlat terjedéséhez vezethet. 
 
c) Egyéb jogszabályok, jogszabálytervezetek véleményezése 
 
A Közbeszerzések Tanácsa 2009. évben is különös körültekintéssel vizsgált meg és 
véleményezett minden egyéb olyan jogszabálytervezetet, amelyeket az előkészítők 
megküldtek számára. A Tanács e feladatának teljesítése során – a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően – az új jogszabályok, jogszabályi rendelkezések gyakorlati 
alkalmazhatóságának vizsgálatát, illetve azoknak a közbeszerzésekre vonatkozó hazai 
és közösségi előírásokkal való összhangjának biztosítását állította elemzésének 
középpontjába, figyelembe véve a jogalkalmazóktól érkező visszajelzéseket is.  
 
A Tanács így véleményezte a korrupció elleni rövid távú stratégia keretében 
kidolgozott jogszabálytervezeteket, véleményt adott a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi 
szempontból szükséges intézkedésekről szóló törvény tervezetével kapcsolatban is. 
Utóbbi keretében a munkaügyi jogsértésekhez kapcsolódó Kbt. szerinti kizáró ok 
került újraszabályozásra, amelynek eredményeként a munkaügyi jogsértésekkel 
összefüggő kizárás időtartama lényegesen – öt évről két évre – rövidült, elősegítve, 
hogy a gazdasági válság által teremtett nehéz körülmények között az érintett 
szervezetek mielőbb részt vehessenek a közbeszerzési eljárásokban 
 
A Tanács kifejtette véleményét a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 
törvényjavaslattal, valamint a bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával 
összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban is. 
 



 57

A fentiekben említett törvénymódosítás-tervezetek mellett a Tanács észrevételeket tett 
több rendelet és munkaanyag tekintetében is, amelyek közül az egyes 
fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló Korm. rendelet 
tervezete, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény igazságügyi és rendészeti miniszter 
feladatkörébe tartozó végrehajtási kormányrendeleteinek és miniszteri rendeleteinek a 
2009. október 1-jén hatályba lépő módosításokkal összefüggő felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztés és munkaanyag érdemel külön említést. 
 
2.  Ajánlások, útmutatók, elnöki tájékoztatók kibocsátása 
 
A Közbeszerzések Tanácsa az első közbeszerzési törvény hatályba lépése, 1995 óta a 
jogszabályban biztosított hatáskörében eljárva ajánlásokkal segítette az egységes 
jogalkalmazást. A Kbt. 2009 áprilisában hatályba lépett módosítása a Tanács e 
hatáskörét némileg átalakítva újraszabályozta a Közbeszerzések Tanácsa 
jogalkalmazást támogató anyagok kibocsátására vonatkozó feladatkörét. 
 
A Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének k) pontja alapján a Közbeszerzések Tanácsa a 
közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a 
jogorvoslati döntésekből levonható tapasztalatok alapján, valamint a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, amely útmutatót a 
Közbeszerzési Értesítőben is közzé kell tenni. 
 
A beszámolási időszakban a Közbeszerzések Tanácsa felülvizsgálta a korábban 
kibocsátott ajánlásait, hogy azok közül melyek tarthatók fenn, illetve melyeket kell 
visszavonni a jogszabály-változások következtében, és – jóllehet, a korábbi ajánlásai 
kidolgozása, illetve azok módosítása során is törekedett a jogorvoslati eljárásokból 
levonható tapasztalatok beépítésére –, erre a módosított szabályokra is figyelemmel 
még a korábbiaknál is gondosabban figyel.   
 
Mivel a Közbeszerzések Tanácsának a megváltozott hatáskörére tekintettel az 
ajánlások módosítására nem volt lehetősége, azokat az ajánlásokat, amelyek a Kbt. 
megváltozott szabályai okán az eredeti formájukban már nem voltak 
fenntarthatók – így például a hiánypótlásról, vagy az ajánlattevők, alvállalkozók, 
erőforrás szervezetek alkalmasságáról szóló ajánlás –, a Közbeszerzések Tanácsa 
visszavonta. Visszavonásra kerültek azok az ajánlások is – így például a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való részvételének elősegítéséről szóló 
3/2006. számú ajánlás is –, amelyekben foglalt tartalmak, javaslatok a jogszabályba 
beépítésre kerültek. Ezek – azzal együtt, hogy a tanácsi ajánlások és az útmutatók 
kötelező tartalommal, jogi kötőerővel nem rendelkeznek – kellő visszaigazolást 
jelentenek a megfogalmazott javaslatok jogalkalmazók általi elfogadottságáról.  
 
Azon ajánlások esetén, amelyek tartalmát a Kbt. módosítása nem érintette és így 
tartalmi változtatásuk nem volt szükséges, a Tanács az ajánlások változatlan formában 
való fenntartása mellett döntött. Ezek – így például az üzletrész átruházás útján 
megvalósított beszerzések Kbt. hatálya alá tartozásának megítéléséről vagy a Kbt. 
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hatályba lépése előtt kötött szerződésekről szóló ajánlás – változatlanul elérhetőek a 
Tanács honlapján.  
 
A Tanács 2009-ben több visszavont ajánlásának a felülvizsgálatát is megkezdte. A 
Kbt. megváltozott rendelkezéseire tekintettel mindenekelőtt a korábban tanácsi 
tájékoztató formájában kibocsátott, a kizáró okok igazolásáról szóló segédanyagok 
átalakítását és aktualizálását végezte el. Azzal együtt, hogy a kizáró okok 
igazolásának módjai lényegesen nem változtak meg, az igazolások utólagos 
csatolásának lehetővé tétele, illetve a módosítással beépült 63/A. § az igazolások terén 
új helyzetet teremtett. Tekintettel arra, hogy a jogszabály értelmében nem kérhetők 
azok az igazolások, amelyeket az ajánlatkérők közhiteles elektronikus nyilvántartásból 
ingyenesen tudnak ellenőrizni, a Tanács a releváns adatbázisok beazonosíthatósága, és 
a tájékoztatás teljes körűsége érdekében széleskörű vizsgálódást végzett. A kizáró 
okok igazolására vonatkozó információkat a Közbeszerzések Tanácsának a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott 
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi 
letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek 
vonatkozásában készült útmutatója összegzi. Az útmutató részletesen tárgyalja a 
kizáró okok rendszerét és az egyes kizáró okok igazolásának módját, kitérve az egyes 
eljárásrendek, illetve eljárási típusok közötti különbségekre is. Mindemellett 
javaslatokat is megfogalmaz a kizáró okok igazolásának új rendszerét illetően az 
ajánlatkérőknek és az ajánlattevőknek egyaránt. Az útmutató 2009 őszén módosult. 
 
A Közbeszerzések Tanácsa a korábbi tanácsi tájékoztató alapulvételével bocsátotta ki 
útmutatóját a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ának (2)-(3) 
bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és 
adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett 
ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában is.  
 
A Kbt. 378. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján a Közbeszerzések Tanácsa elnöke 
a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról elnöki tájékoztatót ad ki. Az 
elnöki tájékoztató – célját tekintve – a gyakorlatban felmerülő, jellemzően a 
jogalkalmazók mindennapi munkáját érintő kérdésekben nyújt eligazítást a 
közbeszerzési eljárások résztvevői számára. Az intézmény előnye, hogy egyes aktuális 
kérdésekre hatékonyan és gyorsan képes a Tanács álláspontját is tükröző iránymutatást 
adni. 
 
A Közbeszerzések Tanácsa elnöke a 2009. év során a – korábbi évekkel történő 
összevetésben is – nagy számú, összesen 18 elnöki tájékoztató kibocsátásával 
orientálta a jogalkalmazókat.   
 
Így a Közbeszerzések Tanácsa elnöke 2009-ben több tájékoztatót jelentetett meg a 
Kbt. és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok módosításáról, amint – hagyományos 
módon – 2009-ben is elnöki tájékoztató informálta a közbeszerzésekben érintetteket a 
2010. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról. 
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A Tanács elnöke tájékoztatóban hívta fel a közbeszerzési eljárások szereplőinek a 
figyelmét arra, hogy az Európai Bizottság a pénzügyi válságra tekintettel iránymutatást 
adott ki a gyorsított közbeszerzési eljárás alkalmazásának lehetőségéről, ily módon is 
hozzájárulva a gazdaság élénkítéséhez, ezáltal a gazdasági-pénzügyi krízis okozta 
nehézségek leküzdéséhez. Elnöki tájékoztató szorgalmazta – összhangban az Európai 
Unió számos tagállama által követett gyakorlattal – a közbeszerzési eljárásokban 
alkalmazott fizetési határidők csökkentését. 
 
A Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő közzététel rendjéről szóló elnöki 
tájékoztató azokat a jogi és technikai információkat tartalmazza, amelyek birtokában 
az ajánlatkérők eleget tudnak tenni a Kbt.-ben foglalt, a közbeszerzéseik 
nyilvánosságára vonatkozó kötelezettségeiknek. 
 
Az előző évekhez hasonlóan 2009-ben is sor került szakmai szervezet 
kezdeményezésén alapuló elnöki tájékoztató kiadására. A Magyar Tisztítás-
Technológiai Szövetséggel folytatott együttműködés eredményeként került kiadásra a 
közbeszerzések tárgyát képező épülettisztítási-takarítási szolgáltatással kapcsolatos 
minőségi többletkövetelményekről szóló elnöki tájékoztató, míg a Tanács elnöke a 
Magyar Mérnöki Kamara kezdeményezésére – Magyar Mérnöki Kamarával 
együttműködve tájékoztatót bocsátott ki a jogosultsághoz kötött mérnöki 
szolgáltatásokról. 
 
A fentiek mellett elnöki tájékoztató született többek között az ajánlatkérők listájára 
történő bejelentkezésről, az adatokban bekövetkezett változásokkal, pontosításokkal 
összefüggő értesítésről, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének a Kbt.-
ben szabályozott kötelező esetköreiről, a tanácsadói tevékenység TEÁOR és TESZOR 
szerinti megváltozott besorolásáról, a jogosultsághoz kötött mérnöki szolgáltatásokról, 
az Építési beruházások gyorsítása II. című jogszabálycsomag kihirdetéséről.  
 
3.  A közbeszerzésben résztvevők informálása, közérdekű bejelentések 
 
a) Szakmai tájékoztatás 
 
A Közbeszerzések Tanácsa a jogalkalmazók tevékenységének megkönnyítése 
érdekében felvilágosítást nyújt a közbeszerzésekkel összefüggő jogszabályokra 
vonatkozó megkeresésekre.  
 
A beszámolási időszakban változatlanul nagyszámú megkeresés érkezett a 
Közbeszerzések Tanácsához, annak ellenére, hogy a jogalkalmazók számára is 
köztudomású, a Titkárság szakmai véleménynek jogi ereje, kötelező tartalma nincs. 
Ezt a válaszok minden esetben tartalmazzák, a Közbeszerzések Tanácsa a honlapján 
külön is felhívta erre az érintettek figyelmét. Mindez arra enged következtetni, hogy a 
közbeszerzési eljárások résztvevői számára ennél fontosabb, hogy kérdéseik 
megítéléséhez támpontot kaphatnak egy független harmadik féltől, még akkor is, ha 
ezzel a döntés felelőssége nem változik. 
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A szakmai véleményt kérők köre – a korábbi évekhez hasonlóan – meglehetősen 
színes képet mutat. 2009-ben is gyakoriak voltak az állami-önkormányzati szférából 
érkező megkeresések (tipikusan a közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó 
ajánlatkérői kötelezettségek megítélése vonatkozásában igényeltek támpontot az 
értelmezéshez), ugyanakkor nagyszámú tájékoztatás-kérés érkezett az ajánlattevői kört 
lefedő cégektől, illetve egyéb gazdálkodó szervezetektől. 2009-ben a korábbiaknál 
nagyobb számban fordultak a Közbeszerzések Tanácsának Titkárságához a 
közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személyek, szervezetek (például hivatalos 
közbeszerzési tanácsadók, ügyvédi irodák, bonyolító cégek) is. Ennek oka 
egyértelműen a Kbt. gyakori módosításaira vezethető vissza, melynek következtében a 
közbeszerzési törvény szövegében jártas szakemberek számára is problémát okozott a 
Kbt. rendelkezéseinek alkalmazása, az irányadó norma kiolvasása. 
 
Ennek megfelelően a 2009-ben beérkezett szakmai tájékoztatások tartalmát illetően 
összességében elmondható, hogy a leggyakrabban felmerült problémakörök a 
Kbt. módosításához kötődnek, amelyek 2009. április 1-jétől alapvető mértékben 
érintették a közbeszerzési szabályozást. 
 
A megkeresések tapasztalatai alapján gondot jelentett a jogalkalmazók számára az 
alvállalkozó új fogalmának értelmezése – e körben különösen a teljesítésbe történő 
közvetlen bevonás ismérvének megítélése – illetve a fogalom elhatárolása az 
erőforrást nyújtó szervezettől. A gyakorlatban felmerülő kérdések tisztázása 
érdekében a Közbeszerzések Tanácsa megkereséssel is élt a jogszabály 
előkészítőjéhez. Végül – közelebbi iránymutatás híján – a Közbeszerzések Tanácsa 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy az alvállalkozói minőség tekintetében az esetről-
esetre történő mérlegelés módszerét kell alkalmazni, mikor is minden esetben az 
ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő(k) között létrejött szerződés tárgyából, az 
ajánlattevő által ellátandó szerződéses feladat meghatározásából célszerű kiindulni, 
tekintettel arra, hogy az alvállalkozó e szerződés szerinti feladatok végrehajtásában 
vesz részt. 
 
Számos megkeresés érkezett a Közbeszerzések Tanácsához a Kbt. 2009. április 1-jétől 
hatályos 92/A. §-ának alkalmazásával kapcsolatban is. A hivatkozott § (2) 
bekezdése alapján – kötelezően – eredménytelen az eljárás, ha több ajánlatot 
nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat van. A 
szabály azon elítélendő ajánlatkérői gyakorlat ellensúlyozására épült be, amely a 
tartalmi, formai előírások testre szabásával kívánta a versenyt ténylegesen korlátozni. 
Az előírás azonban mindenféle megszorítás nélkül alkalmazandó mindazon esetre, 
amikor a beérkezett ajánlatok/részvételi jelentkezések közül végül egyetlen 
ajánlat/részvételre jelentkezés minősül érvényesnek, függetlenül attól, hogy ennek oka 
esetlegesen nem az ajánlatkérő kiírására, hanem a többi ajánlattevő/részvételre 
jelentkező hanyagságára, alkalmatlanságára, nem megfelelő ajánlatára/részvételre 
jelentkezésére vezethető vissza. A szabály árnyoldalához tartozik az is, hogy a 
tisztességtelen szándékú ajánlattevőket/részvételre jelentkezőket adott esetben 
ellenérdekeltté teheti az érvényes ajánlat/részvételre jelentkezés benyújtásában. A 
gyakorlati visszajelzések szerint a kellően át nem gondolt szabály számos eljárás 
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eredménytelenségét okozta és megnehezítette a beszerzések időben történő 
realizálását. A probléma orvoslása túlmutat a Közbeszerzések Tanácsa hatáskörén, a 
kérdést jogalkotói szinten kell kezelni. 
 
A beérkezett kérdések tanúsága szerint sok problémát okozott a kizáró okok 
igazolásának új rendszere, különösen az igazolások utólagos csatolásának lehetősége, 
illetve Kbt. 63/A. §-ának alkalmazása. Utóbbi vonatkozásában az ingyenesen 
hozzáférhető közhiteles elektronikus nyilvántartások beazonosítása jelentett 
nehézségeket. Ez abból adódik, hogy a közhiteles nyilvántartásnak jelenleg nincsen 
jogszabályban meghatározott definíciója, így az adott nyilvántartás vezetését előíró 
jogszabálynak kell a közhitelességet rögzítenie. Összességében elmondható, hogy a 
kizáró okok igazolásával kapcsolatban bevezetett új szabályok csak korlátozott 
mértékben váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. 
 
Számos levél témáját képezte a Kbt. 2009. nyarán módosított 70. §-a (4) 
bekezdésének értelmezése. A hivatkozott szakaszt módosító rendelkezés alapjául 
szolgáló képviselői önálló indítvány – annak indokolása szerint – azt a célt szolgálta, 
hogy ugyanaz a szervezet vagy személy egyszerre több ajánlattevő ajánlatában is 
megjelenhessen a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozóként. Ezzel együtt a jogszabály pontatlan 
megfogalmazásának köszönhetően a helyzet valójában az, hogy egy adott szervezet, 
illetve személy ugyanabban a közbeszerzési eljárásban, illetve – a részajánlattétel 
lehetőségének biztosítása esetén – annak ugyanazon részében egyidejűleg csak egy 
pozícióban jelenhet meg (tehát nem lehet például tíz százalék feletti alvállalkozó és 
erőforrást nyújtó szervezet), továbbá ugyanazon pozícióját sem többszörözheti (tehát 
nem vonható be több ajánlattevő által például tíz százalék feletti alvállalkozóként). 
 
A jelzett problémák egyfelől azt jelzik, hogy elengedhetetlen a jogszabály pontos és 
körültekintő megfogalmazása, hiszen csak ezáltal biztosítható, hogy az azokban 
megfogalmazott kötelezettségek egyértelműen beazonosíthatóvá váljanak a címzettek 
számára, másfelől felhívják a figyelmet arra, hogy a bevezetett rendelkezések más 
előírásokkal való összhangját is vizsgálni szükséges. 
 
Az új szabályokból adódó kérdéseken túl a 2009. évben számos megkeresés érkezett a 
Közbeszerzések Tanácsához a Kbt. hatályával, az úgynevezett „házon belüli” (in 
house) beszerzésekkel, a támogatott beszerzések megítélésével, a Kbt. alkalmazása 
alóli kivételekkel (különösen a kutatás-fejlesztési szolgáltatásokkal, a 
műsorszolgáltatási szerződéssel, illetve az ajánlatkérő alaptevékenységéhez 
kapcsolódó mű létrehozásával, illetve tanácsadói szerződéssel) kapcsolatban. 
Ezenfelül visszatérő témaként jelentkeztek az egybeszámítással, a kizáró okokkal, az 
újonnan piacra lépő cégek alkalmasságának megítélésével, illetve igazolásával, az 
ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozóval történő 
igazolásával, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosításával, 
illetve a szerződést kötő felek valamelyikénél bekövetkező jogutódlással 
összefüggő megkeresések. 
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A Közbeszerzések Tanácsához érkező megkeresések folyamatos visszacsatolást 
jelentenek a jogalkalmazók részéről a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok 
gyakorlati érvényesülésére, valamint a közbeszerzések gazdasági környezetének 
működésére. Ennek a jelentősége pedig abban áll, hogy ily módon a Tanács ezek 
tapasztalatait a jogalkotás folyamatába becsatornázva képes hozzájárulni a 
jogszabályfejlesztés jövőbeni irányainak meghatározásához. Emellett a kapott 
tapasztalatok összegezése, a belőlük levonható következtetések megfogalmazása 
rendkívül fontos szerepet játszik a jogalkalmazók munkáját segítő általános 
érvényű anyagok (útmutatók, tájékoztatók) elkészítésében. Úgy véljük, hogy a 
Közbeszerzések Tanácsa által megfogalmazott válaszok – bár a közbeszerzési 
eljárások lefolytatáshoz szükséges szakértelmet nem pótolják – a visszajelzések szerint 
jelentős segítséget nyújtanak a kisebb ajánlatkérők, illetve ajánlattevők – ezen belül is 
különösen a kis-és középvállalkozások – számára a közbeszerzési eljárásaik jogszerű 
lefolytatásához, továbbá a jogérvényesítéshez. 
 
b) Telefonos ügyfélszolgálat 
 
A Közbeszerzések Tanácsa a jogalkalmazók munkájának támogatása érdekében 
telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn összhangban azzal az európai uniós elvárással, 
mely megköveteli a tagállamoktól, hogy a közigazgatás a szolgáltató funkciójához 
kapcsolódóan alakítsa ki a megfelelő intézményi struktúrát a hozzá fordulók 
igényeinek gyors és szakszerű kielégítése érdekében.  A Közbeszerzések Tanácsa 
Titkársága által ingyenesen nyújtott, és a közbeszerzési eljárásban érdekelt 
valamennyi személy, illetve szervezet számára hozzáférhető szolgáltatást 2009-ben is 
sokan vették igénybe. 
 
Bár a naponta beérkező, körülbelül 30-40 telefonos megkeresés kapcsán a Titkárság 
minden alkalommal hangsúlyozza, hogy a Közbeszerzések Tanácsa hatásköre nem 
terjed ki az egyedi ügyekben való álláspont kifejtésére, így a válasz kizárólag az 
általános jellegű jogalkalmazási kérdések tisztázására irányulhat, a tapasztalat azt 
mutatja, hogy sokszor pusztán az „együttgondolkodás”, az irányadó jogszabályi 
kötelezettségekre való figyelemfelhívás hasznos segítséget jelent az ügyfeleknek.  
 
Tapasztalatunk szerint a help desk szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek bizalommal 
fordulnak a Közbeszerzések Tanácsához, mint független szakmai szervezethez és 
igénylik az azonnali konzultáció lehetőségét. A telefonos megkeresések jelentőségét 
mindemellett leginkább abban látjuk, hogy azok nagyon gyorsan jelzik egy adott 
rendelkezés gyakorlati alkalmazása során jelentkező problémákat, amelyek a 
Közbeszerzések Tanácsa számára fontos támpontot jelentenek feladatai és a szükséges 
intézkedések kijelölése szempontjából.  
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c) Közérdekű bejelentések 
 
A Közbeszerzések Tanácsának elnöke a Kbt. 327. §-a (1) bekezdésének a) pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását 
kezdeményezheti, ha a feladatköre ellátása során a Kbt.-be ütköző magatartás vagy 
mulasztás jut tudomására. 
 
A 2009. év fő tendenciának elemzése előtt meg kell említeni, hogy a Kbt. 2009. április 
1-jén hatályba lépett módosítása megváltoztatta a Közbeszerzések Tanácsa tagjainak, 
illetve elnökének a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból folytatott jogorvoslati 
eljárásának kezdeményezésére vonatkozó jogosultságát. A módosítás túl azon, hogy 
megszüntette a Közbeszerzések Tanácsa tagjainak a jogorvoslati kezdeményezési 
jogát, átalakította a hivatalból történő jogorvoslati eljárás kezdeményezésére irányadó 
határidők rendszerét. Ennek következtében a Tanács tagjai az általuk észlelt, Kbt.-be 
ütköző jogsértések esetén egyáltalán nem kezdeményezhetnek jogorvoslati eljárást, 
míg a szubjektív határidők eltörlése miatt több esetben a Tanács elnöke sem tudta 
megtenni a rendelkezésére álló rövid határidők miatt a szükséges intézkedéseket.  
 
A Közbeszerzések Tanácsához érkezett közérdekű bejelentések kapcsán az alábbi 
megállapítások tehetők. 
 
A Közbeszerzések Tanácsa az állampolgári bejelentések, panaszok kivizsgálása során 
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések 
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141-143. §-ai szerint jár el. 
 
Közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a Közbeszerzések Tanácsához. A 
Közbeszerzések Tanácsa Elnöke a bejelentéseket rövid úton megvizsgálja, melynek 
befejezésekor minden esetben értesíti a bejelentőt a megtett intézkedésről vagy– az 
indokok megjelölésével – annak mellőzéséről. 
 
Vélhetően a hivatalból jogorvoslati eljárás kezdeményezésére jogosultak körének 
szűkítésére visszavezethetően, a 2009. év folyamán a korábbi éveket meghaladó 
számú, összesen 72 közérdekű bejelentés érkezett a Közbeszerzések Tanácsához. 
Ezekben a bejelentők jellemzően a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való 
eljárásának kezdeményezését kérték a Közbeszerzések Tanácsa Elnökétől. 
 
A Tanács elnöke a bejelentésben foglaltak vizsgálata során számos esetben élt a Kbt. 
397. §-ának (2) bekezdésében foglalt jogosítványával, mely szerint a Tanács elnöke 
megkeresésére a közbeszerzéssel kapcsolatos ügyben minden szervezet köteles tizenöt 
napon belül tájékoztatást adni.  
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Abban az esetben, ha a bejelentés vagy a bejelentéssel érintett (jellemzően ajánlatkérő) 
szervezet tájékoztatása alapján megalapozottan következtetni lehetett a Kbt. 
megsértésére, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság 
jogorvoslati eljárását kezdeményezte. 2009-ben a Tanács elnöke a közérdekű 
bejelentések alapján összesen 8 esetben látta indokoltnak jogorvoslati eljárás 
kezdeményezését. Ebből öt esetben született helyt adó, egy esetben részben helyt adó 
határozat, két esetben pedig a Közbeszerzési Döntőbizottság megszüntette az eljárást a 
közbeszerzési eljárást megindító felhívás visszavonására tekintettel. A kérelmezettek 
közül ketten nyújtottak be keresetet a határozat ellen, amelyek jelenleg bírósági 
ügyszakban vannak a Fővárosi Bíróság előtt, a többi esetben a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozata jogerőre emelkedett. 
 
2009-ben a bejelentők személyét illetően – az előző évekhez képes – jelentősen 
csökkent a névtelen bejelentések száma; 2009-ben csupán néhány esetben fordult 
elő, hogy a bejelentő személye ismeretlen volt. Annak ellenére, hogy a 2004. évi 
XXIX. törvény 142. §-ának (6) bekezdése értelmében a névtelen bejelentés vizsgálata 
mellőzhető, a Közbeszerzések Tanácsa a névtelen bejelentések esetében is minden 
esetben megvizsgálta a hozzá érkezett beadványt, és amennyiben az megalapozott volt, 
megtette a szükséges lépéseket. 
 
A bejelentők között 2009-ben is viszonylag sok volt – a bejelentések mintegy 1/5-ében 
– a jogorvoslati eljárás indítására egyébként jogosult személy/szervezet. Ennek 
hátterében változatlanul az áll, hogy az eljárás résztvevői, illetve a potenciális 
ajánlattevők attól tartva, hogy egy esetleges jogorvoslati eljárás kedvezőtlenül 
befolyásolhatja a kiíróval való szerződéskötés esélyeit, nem szívesen élnek a 
jogorvoslati lehetőséggel. Ezzel együtt a Közbeszerzések Tanács elnöke által képviselt 
álláspont szerint, a hivatalból történő jogorvoslat kezdeményezés intézménye nem 
szolgálhat a konkrét ügyben egyébként ügyfélképességgel rendelkező személyek 
jogérvényesítésének helyettesítésére. Ennek megfelelően az ügyfélképességgel 
rendelkező és még a jogorvoslati határidőkön belül kérelmet előterjesztő bejelentők 
jelzése alapján csak kivételes esetben indul hivatalból jogorvoslati eljárás. Emellett a 
bejelentők között képviseltette magát a Gazdasági Versenyhivatal, a Rendőrség, a sajtó 
is. 
 
A közérdekű bejelentések tárgyát tekintve a megelőző évhez viszonyítva változást 
jelent, hogy gyarapodott azoknak a bejelentéseknek a száma, amelyekben a bejelentő a 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés megszegésére, a szerződés 
teljesítésére vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozott. A szerződések 
teljesítésével és módosításával összefüggésben felmerülő jogsértések esetén a Kbt. 
azonban csak szűk körben biztosítja a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárás 
lehetőségét. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéssel kapcsolatos 
jogviták ugyanis a polgári bíróság hatáskörébe tartoznak [kivéve a szerződésnek a 
303. §-ba ütköző módosítása vagy a 304. §-ba, illetőleg a 306. § (2) bekezdésébe 
ütköző teljesítése miatti, továbbá a 305. § (1) és (2) bekezdése szerinti igazolás 
határidőben történő kiadásával kapcsolatos jogvitát, illetőleg a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos polgári jogi igények elbírálását]. 
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A beszámolási időszakban is több bejelentésben kifogásolták a közbeszerzési eljárás 
jogellenes mellőzését. Egy esetben valószínűsíthető volt – az egybeszámítás 
szabályaira is figyelemmel – a Kbt. jogellenes mellőzése, amely jogorvoslati eljárás 
kezdeményezésének alapjául is szolgált. A bejelentések túlnyomó része ugyanakkor 
arra tekintettel volt megalapozatlan, mert a beszerzés értéke nem érte el a 
közbeszerzési értékhatárokat, vagy a Kbt. alapján alkalmazható valamely kivételi eset 
állt fenn. 
 
Számos bejelentés érkezett a Kbt. alapelveinek, így a verseny tisztaságának és az 
esélyegyenlőségnek, valamint az egyenlő bánásmód követelményének a 
megsértésére hivatkozva. Továbbá 2009. évben is megfigyelhető volt, hogy a 
bejelentők nem konkrét közbeszerzési eljárással kapcsolatban emeltek panaszt, hanem 
általánosságban kifogásolták egy adott ajánlatkérő közbeszerzési gyakorlatát. Ilyen 
esetekben a Tanács elnöke eljárás-kezdeményezési jogával nem tudott élni, azonban a 
szükség szerint a jövőre vonatkozóan felhívta az ajánlatkérő figyelmét a Kbt. 
szabályainak betartására vagy a kifogásolt magatartástól való tartózkodásra. A 
panaszost minden esetben tájékoztatta a panasszal kapcsolatos szakmai álláspontjáról.  
 
A jelzett problémákra is figyelemmel összességében úgy véljük, a Közbeszerzések 
Tanácsa elnökét megillető jogorvoslat-kezdeményezési jog intézményének gyakorlati 
működését a hatékonyabbá lehetne tenni,  a kezdeményezésre nyitva álló határidők 
felülvizsgálatával.  
 
4.  A Közbeszerzési Értesítő kiadása, a hirdetmények ellenőrzése 
 
a) A Közbeszerzési Értesítő kiadása 
 
A Kbt. 379. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján a Közbeszerzések Tanácsa 
gondoskodik hivatalos lapja, a Közbeszerzési Értesítő rendszeres megjelentetéséről. A 
korábbi évek gyakorlatának megfelelően a megjelentetésre a beszámolási időszakban 
is főszabály szerint heti három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken került sor. 
 
2008. július 1-jétől a Közbeszerzési Értesítő hivatalos és hiteles változata a Tanács 
honlapján közzétételre kerülő, pdf. formátumú, elektronikus aláírással ellátott 
dokumentum. (Emellett – utólagos, nem hivatalos másodközlésként – a Közbeszerzési 
Értesítőt papír alapon a Magyar Hivatalos Lap- és Közlönykiadó is megjelenteti, 
vállalkozási tevékenysége részeként, kizárólag saját finanszírozásban. Ez azonban nem 
tekinthető a Tanács kiadványának.) Ezen időponttól kezdve a pdf. formátumú 
dokumentum mellett a Közbeszerzések Tanácsa honlapján kereshető módon is 
megjelennek a Közbeszerzési Értesítőben közzétételre kerülő hirdetmények. 
 
2009. évben a Közbeszerzési Értesítő 155 lapszáma került közzétételre. 
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b) A hirdetményellenőrzési tevékenység  
 
A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága Hirdetményellenőrzési Osztálya a Kbt. és a 
közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes 
szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a 
Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. 
(III.12.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Közzétételi rendelet) meghatározott 
hatáskörében eljárva a közbeszerzési eljárás folyamatába épített első ellenőrzési pont 
szerepét tölti be. A Hirdetményellenőrzési Osztály tartalmi és formai szempontból 
ellenőrzi valamennyi, az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illetőleg a Közbeszerzési 
Értesítőben közzétételre kerülő, továbbá a közzétételre nem kerülő, azonban a 
Közbeszerzések Tanácsa részére kötelezően megküldendő, illetőleg megküldhető 
hirdetményt.  
 
Az ellenőrzés célja, hogy a hirdetmények a Kbt. és az adott közbeszerzésre vonatkozó 
egyéb jogszabályok előírásainak megfelelő (továbbá az adott hirdetményen belül 
koherens) tartalommal, az előírt határidők betartása mellett kerüljenek a közösségi, 
illetőleg a nemzeti hivatalos lapban közzétételre, ezzel is elősegítve a jogszerű és 
eredményes közbeszerzési eljárások lefolytatását, és csökkentve a hirdetményekkel 
összefüggésben megindított jogorvoslati eljárások számát. Ellenőrző feladatán 
túlmenően a Hirdetményellenőrzési Osztály a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján a 
közösségi eljárásrendben lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódó hirdetményeket feladja 
közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapja részére, továbbá összeállítja és kezeli a 
Közbeszerzési Értesítő egyes lapszámainak tartalmát, valamint gondoskodik annak 
hivatalos és hiteles változatban elektronikus úton történő közzétételéről.  
 
A Kbt. 2009. április 1. napján hatályba lépett átfogó módosításának következtében a 
közbeszerzések rendszere átalakult (a módosítást megelőzően létező nemzeti és 
egyszerű eljárási rend helyébe új egyszerű eljárási rend lépett), melynek következtében 
szükségessé vált a hirdetményminták rendszerének átalakítása. A közbeszerzési és 
tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések 
mintáiról szóló 5/2009. (III. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: Hirdetményminta 
rendelet) 2009. április 1. napján lépett hatályba, és azt a hatályba lépését követően 
megkezdett eljárásokra kellett alkalmazni. A Hirdetményminta rendelet a hatályba 
lépését megelőzően megkezdett közbeszerzési eljárások vonatkozásában azonban 
továbbra is alkalmazni rendelte a korábbi hirdetménymintákat tartalmazó 2/2006. 
(I.31.) IM rendelet megfelelő mellékleteit. Előzőekre tekintettel az ajánlatkérőknek – 
három jogszabályban rendezett módon – harmincnégy hirdetménymintát kellett 
alkalmazniuk, amely jóllehet így is fokozott körültekintést igényel, azonban a korábbi 
évekkel összevetve az alkalmazandó hirdetményminták számát illetően mindenképpen 
csökkenést jelent. 
 
Fentiekre, valamint arra tekintettel, hogy a Kbt. átfogó módosítása következtében a 
hirdetmény közzététele nélkül lefolytatható új egyszerű eljárások köre jelentős 
mértékben szűkült, és ezen eljárások vonatkozásában is főszabály szerint kötelezővé 
vált az eljárást megindító hirdetmények, továbbá a vonatkozó tájékoztatók közzététele, 
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a beérkezett és ellenőrzésre került hirdetmények száma 2009. évben meghaladta a 
harmincegyezret (a megjelentetteké 27754 volt). A Hirdetményellenőrzési Osztályon 
2009. év közepétől hét jogi lektor, és hét adminisztrátor látta el a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott feladatokat. 
 
A tapasztalatokat összegezve a Hirdetményellenőrzési Osztály részére megküldött 
hirdetményekkel kapcsolatosan különösen az alábbi területeken állapíthatók meg 
problémák, hiányosságok: 
 

- az ajánlatkérők jelentős része nem, vagy nem megfelelően teljesítette a 
Kbt.-ben előírt azon kötelezettségét, mely szerint a Közbeszerzések Tanácsa 
által vezetett ajánlatkérők jegyzékére be kell jelentkeznie, illetőleg a bejelentett 
adatainak esetleges változását jeleznie kell (annak ellenére, hogy a vonatkozó 
rendelkezések alapján ennek elmulasztása a hirdetmény közzétételének 
akadályát jelentette), 

- a hirdetmények ellenjegyzésének tényét nem tüntették fel a közzétételi 
kérelemben, 

- a közzétételi kérelemből hiányoztak a vonatkozó rendelet szerinti kötelező 
tartalmi elemek, 

- a tapasztalatok alapján az ajánlatkérők és megbízottjaik számára sok esetben 
problémát okozott az ajánlatkérő típusa, a beszerzés tárgya, valamint 
becsült értéke szerint irányadó (közösségi, nemzeti, egyszerű) eljárási rend, 
és az ennek – továbbá az adott eljárási cselekménynek – megfelelő, 
alkalmazandó hirdetményminta kiválasztása, kitöltése. Ennek oka többek között 
az volt, hogy az ajánlatkérőknek a Kbt. és a Közzétételi rendelet mellett három 
(egy közösségi, továbbá két nemzeti) hirdetményminta rendeletből kellett 
dolgozniuk, melyek közül kizárólag a régi nemzeti tartalmazott segítséget 
kitöltési útmutató formájában, 

- fentieken túlmenően általában a kizáró okok, valamint az alkalmassági 
feltételek és azok igazolási módjának meghatározása során jelentkeztek 
problémák. A Kbt. a kizáró okok, valamint az alkalmassági feltételek 
vonatkozásában eljárási rendenként, eljárás-típusonként, valamint beszerzési 
tárgyanként is különböző szabályokat rendel alkalmazni, melyeket az 
ajánlatkérők nem minden esetben vesznek figyelembe. Például: a kötelező 
kizáró okok alkalmazásáról nem rendelkeznek; olyan kizáró okot határoznak 
meg, melyet a Kbt. nem tartalmaz, vagy az adott beszerzési tárgy, vagy 
ajánlatkérő vonatkozásában nem enged alkalmazni; a kizáró okok igazolási 
módját nem, vagy nem a Kbt.-ben az adott eljárási rend / eljárásfajta 
vonatkozásában meghatározott módon írják elő; olyan alkalmassági feltételeket, 
igazolási módokat határoznak meg, melyeket a Kbt. az adott beszerzési tárgy 
vonatkozásában nem enged alkalmazni,   

- az ajánlatkérők sok esetben figyelmen kívül hagyták a Kbt. bírálati 
szempontokra vonatkozó szabályait is. (A hirdetményben egyáltalán nem 
határoztak meg részszempontokat, súlyszámokat, vagy azokat a Kbt. illetőleg 
az egyéb irányadó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseivel ellentétesen adták 
meg), 
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- az eljárási határidők meghatározása is sok esetben jelentett problémát az 
ajánlatkérők számára. A Kbt. valamennyi hirdetménnyel induló közbeszerzési 
eljáráshoz kötelezően figyelembe veendő, minimum-határidőket rendelt. Az 
ajánlatkérők sok esetben e határidőkre vonatkozó rendelkezéseket figyelmen 
kívül hagyták, illetőleg a közösségi rendben lefolytatott eljárások esetében nem 
vették figyelembe, hogy e hirdetményeket a Hirdetményellenőrzési Osztály 
adja fel közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapja részére, így az eljárási 
határidők e feladási naptól számítódnak,  

- gyakori probléma az is, hogy – bár a hirdetménymintákat kötelezően 
alkalmazandó jogszabályok tartalmazzák – az ajánlatkérők a megküldött 
hirdetményeket „átalakítják”: azokban olyan pontokat szerepeltetve, melyek a 
jogszabályokban az adott hirdetménymintában nem találhatóak meg, illetőleg 
átfogalmazzák a hirdetményminták szövegezését, a pontjait átsorszámozzák, 
kötelezően feltüntetendő pontokat kihagynak, mely megakadályozza a 
hirdetmények megfelelő közzétételét. 

 
Problémát jelent, hogy az ajánlatkérők, illetve megbízottjaik – érthető módon – 
általában egy már elkészült, elfogadott, adott esetben sikeres közbeszerzési eljárás 
alapjául szolgáló kérelmet, illetve hirdetményt dolgoznak át minden egyes új eljárás 
esetében, azonban nem veszik figyelembe az egyes beszerzési tárgyak, továbbá 
eljárástípusok vonatkozásában a Kbt.-ben található eltérő rendelkezéseket, illetőleg az 
adott hirdetmény tartalmát nem alakítják hozzá minden esetben az új eljárás tárgyához. 
Ez utóbbi esetben a hirdetmény ugyan nem lesz feltétlenül jogsértő tartalmú, azonban 
a tartalmazott ellentmondások folytán megakadályozhatja egy sikeres közbeszerzési 
eljárás lefolytatását.    
 
Általános jelleggel ugyancsak megállapítható, hogy az ajánlatkérők, és megbízottjaik 
gyakran nem követik figyelemmel a jogszabályi változásokat, így hirdetményeikben – 
akár a Kbt., akár a vonatkozó egyéb jogszabályok tekintetében – nem a megfelelő 
hivatkozásokat, rendelkezéseket tüntetik fel, hatályon kívül helyezett jogszabályokra, 
előírásokra utalnak, vagy kötelezően alkalmazandó, új rendelkezéseket hagynak 
figyelmen kívül. A 2009. évben ez a probléma különösen gyakran jelentkezett, 
tekintettel arra, hogy a Kbt. átfogó módosítására került sor, melyet az év folyamán 
több lépcsőben követtek kisebb-nagyobb módosítások, továbbá új Hirdetményminta 
rendelet született, és az egyes beszerzésekre vonatkozó jogszabályok is jelentősen 
módosultak. 
 
Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérők jelentős része a hiánypótlási felhívásban jelzett 
problémákat orvosolja, annak figyelembe vételével megfelelő tartalmú, javított 
hirdetményt küld vissza, ez az előzetes kontroll számos törvénysértést, illetőleg a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmatlan hirdetmény közzétételét akadályozza 
meg, melynek hiánya nagyságrendekkel magasabb számú jogorvoslati kérelmet, 
sikertelen közbeszerzési eljárást eredményezne. A jelenlegi közbeszerzési gyakorlat 
alapján a megküldött hirdetmények több mint kétharmadát vissza kell küldeni – 
formai, illetőleg tartalmi okok miatt – hiánypótlásra.  
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A hirdetmény-ellenőrzés hatékonyságát mutatja, hogy az Európai Unió 
Kiadványhivatala nem küldi tartalmi hiba miatt vissza a magyar hirdetményeket, 
elégedettek a Közbeszerzések Tanácsa ilyen irányú közvetítési tevékenységével, és 
mint azt jelezte is, a magyar közbeszerzési hirdetmények színvonalának 
megőrzése érdekében különösen fontosnak tartja a hirdetményellenőrzést.  
 
c) A hirdetmények elektronikus megküldésének tapasztalatai  
 
A Közbeszerzések Tanácsa által működtetett Elektronikus Hirdetménykezelő 
Rendszeren (a továbbiakban: EHR) használata mindinkább előtérbe kerül, mely több 
okra vezethető vissza. A tapasztalatok alapján a hirdetmények hagyományos papír 
alapú megküldése során számos probléma adódhat. Amennyiben azok telefaxon 
érkeznek, minőségük sok esetben sem az ellenőrzést, sem a hirdetmény közzétételét, 
továbbítását nem teszi lehetővé (nem ritka az olvashatatlan minőségű, vagy hiányos 
hirdetmények fogadása). Ilyen technikai jellegű hibák nem fordulnak elő abban az 
esetben, amennyiben az ajánlatkérő él a vonatkozó jogszabályban biztosított 
lehetőséggel, és hirdetményét az EHR alkalmazáson keresztül küldi meg.  
 
A statisztikai adatok alapján az EHR-en keresztül küldött hirdetmények aránya 2009. 
évben az összes hirdetmény több mint 63 %-át tette ki (a közzétett 27754 
hirdetményből 17731 érkezett elektronikusan). Megfigyelhető, hogy az EHR-en 
keresztül küldött hirdetmények aránya folyamatosan növekvő tendenciát mutat. 
 
Az elektronikus hirdetményfeladás elterjedésének oka a hirdetmények megfelelő 
minőségben történő megküldése mellett az, hogy az ajánlatkérők egyre inkább 
felismerték, hogy e lehetőséggel élve a hirdetmények hivatalos lapokban történő 
közzétételére irányadó határidő is csökkenthető, és így – az elektronikus feladásra 
tekintettel – az eljárási határidők is rövidíthetők, ezáltal pedig a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása gyorsítható. Ugyancsak az elektronikus út választására ösztönöz, hogy 
amennyiben az Európai Unió Hivatalos Lapja felé továbbításra kerülő hirdetmény 
terjedelme a 650 szó + 20 %-ot meghaladja, kizárólag ilyen módon kerülhet 
továbbításra a hirdetmény. A közösségi tendenciákat is figyelembe véve a Kbt. 
módosítása 2010. január 1-jétől bevezette, és kötelezővé tette a közösségi eljárási 
rendben a hirdetmények elektronikus úton történő feladását, így az erre való 
felkészülés érdekében is egyre nő az ilyen módon megküldött hirdetmények aránya. A 
Közbeszerzések Tanácsa kívánatosnak tartja, hogy a kötelező elektronikus 
feladás minél előbb a nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzési 
eljárásokban is kötelező legyen. 
 
A gyakorlati tapasztalatok, a felhasználói igények, az EHR-felhasználók egyre 
növekvő száma, továbbá a jogszabályi változások alapján az EHR folyamatosan 
felülvizsgálatra és átalakításra került. A hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos 
Lapja felé történő elektronikus továbbításának gyorsítása, egyszerűsítése, és még 
biztonságosabbá tétele érdekében a Közbeszerzések Tanácsa a rendszerhez történő 
2006. évi csatlakozás óta sikeresen alkalmazza az OJS eSender rendszert.  
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5. A közbeszerzésben résztvevők oktatásának elősegítése, koordinálása, felügyelete 
 
A Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének n) pontja a Közbeszerzések Tanácsa feladataként 
írja elő a közbeszerzésekben résztvevők oktatásának és továbbképzésének elősegítését, 
felügyeletét és koordinálását.  
 
a) A közbeszerzésekkel kapcsolatos képzések koordinálása 
 
A Közbeszerzések Tanácsának Titkársága a közbeszerzési tárgyú képzések 
koordinálása érdekében már évek óta szoros szakmai együttműködést tart fenn a 
közbeszerzési tárgyú képzéseket folytató intézményekkel. Levélben keressük meg az 
oktatással foglalkozó szervezeteket, és tájékoztatást adunk a referens-képzést érintő 
változásokról, esetlegesen felmerült problémák kezeléséről, illetve kérjük, hogy 
adjanak információt az általuk szervezett képzésekről.  

 
A megküldött kimutatásokat a Tanács honlapján közzéteszi. Említésre érdemes, hogy 
az ilyen képzést folytató oktatási intézmények köre és az induló képzések, 
valamint a résztvevők száma folyamatosan csökken, továbbá azt is tapasztaljuk, 
hogy az adatszolgáltatási hajlandóság is mérséklődött a megkeresett intézmények 
körében. A képzések számának csökkenő tendenciája nem meglepő a közbeszerzési 
képzéssel rendelkező szakemberek számának növekedése miatt bekövetkező telitettség 
okán. A Tanácshoz beérkező információk szerint évente 20-30 intézmény indít 
képzést. 

 
A közbeszerzési referens képzés szakmai vizsgájának közbeszerzési vonatkozású 
gazdasági és pénzügyi moduljához kapcsolódóan érkeztek a Tanácshoz az írásbeli 
dolgozat feladatokra vonatkozó kifogások. A Tanács egyeztetést kezdeményezett az 
érintett követelménymodul írásbeli vizsgafeladatainak szerzőivel és lektoraival, 
továbbá a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI) 
vizsgadokumentációs irodájának vezetőjével. Az egyeztetés célja a felmerült 
problémák tisztázásán túl a feladatsorok tartalmának és új szerkezetű kialakításának 
meghatározása, melynek részét képezte a gazdasági és pénzügyi és a közbeszerzési 
ismeretek modul is.  
 
A megváltozott szerkezetű írásbeli feladatsorok bevezetéséről honlapján közzétett 
hírben és közvetlenül – levél útján – is tájékoztatta a Tanács a referens-képzést 
folytató intézményeket, kérve, hogy tájékoztassák a képzésben résztvevő, vizsgára 
készülő hallgatóikat is a változásokról.  

 
A közbeszerzési referens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek (a 
továbbiakban: szvk.) elmúlt év nyarán sorra került módosítása megfelelő alkalmat 
teremtett a 2007. október 1-jén hatályba lépett szvk. alkalmazása során felmerült 
problémák kezelésére. Elkészült a közbeszerzési referens-képzéshez használható, 
kifejezetten a szakképesítés szvk.-ját alapul vevő tananyag a jogi és a gazdasági, 
pénzügyi ismeretek vonatkozásában, mellyel segítséget kíván nyújtani a Tanács a 
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referens-képzések résztvevői számára.  A tananyag a Tanács honlapjáról ingyenesen 
letölthető. 
 
b) A közbeszerzési tárgyú képzések felügyelete 
 
Az NSZFI-vel kialakított együttműködésnek köszönhetően a Tanácsot 2009-ben is 
bevonták a referens-képzések szakmai vizsgáinak vizsgaelnök-jelölési 
folyamatába. 

 
A 2009. év folyamán országszerte 38 szakmai vizsgán 499 vizsgázó szerzett 
közbeszerzési referens szakképesítést. 2008-ban 39 vizsgán 603 hallgató tett sikeres 
vizsgát, 2007-ben pedig 66 vizsgán, 836 fő. 

 
A Tanács fontosnak tartja, hogy a közbeszerzési referens szakképesítés tekintetében 
vizsgaelnöki jogosultsággal rendelkező vizsgaelnökök megfelelő felkészültséggel 
rendelkezzenek. Így a Tanács bekapcsolódott a tudomására jutott, az NSZFI által a 
vizsgaelnökök számára szervezett kötelező továbbképzés koordinálásába, és erről 
tájékoztatta a közbeszerzési referens szakképesítés vizsgaelnökeit, és jelentkezéseiket 
továbbította.  

 
A közbeszerzési referens-képzések felügyelete, koordinálása kapcsán több 
vizsgaszervezéssel kapcsolatos hiányosságot vagy nem megfelelően kialakított 
oktatási gyakorlatot is észleltek és jeleztek a vizsgaelnökök. Ilyen esetekben a 
problémák orvoslása érdekében a 2009. évben is haladéktalanul felvette a kapcsolatot 
az érintett képzővel a Tanács, kérve a vonatkozó jogszabályok pontos betartását, a 
képzésben résztvevők jogos igényeinek kielégítését és a képzés gondosabb 
lefolytatását.  

 
A közbeszerzési referens szakképesítés szakmai vizsgáján egyes vizsgatevékenységek 
teljesítése alól felmentés adható. Tapasztalható volt, hogy a beterjesztett felmentési 
kérelmek elbírálása számos esetben nehézséget okozott, illetőleg a kérelmek 
megítélésében nem egységes gyakorlatot képviseltek az egyes vizsgaszervezők. Erre 
tekintettel a Tanács egy olyan módszertani tájékoztató kiadásáról döntött, amelyben 
a felmentés alapelvei mellett rögzítésre kerültek taxatív módon a felmentések 
tekintetében beszámítható szakképesítések, valamint a felmentés megadásának 
folyamata is. Az elkészült módszertani tájékoztatóra elnöki tájékoztatóban hívta fel a 
Tanács az érdekeltek figyelmét, továbbá megküldte valamennyi referens-képzést 
folytató oktatási intézménynek és elérhetővé tette honlapján is. 

 
A közbeszerzési referens szakképesítésért felelős személyként a Tanács elnöke eddig a 
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a szociális és munkaügyi 
miniszter) mellett második helyi felelősként szerepelt a szakképzési törvényben és az 
Országos Képzési Jegyzékben. 
 
 



 72

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvény a szakképzési törvény 
módosítása kapcsán érintette a Közbeszerzések Tanácsa elnökének előbb említett 
jogosultságát.  
 
A szakképzési törvény fentebb jelzett módosulása értelmében „A Közbeszerzések 
Tanácsának elnöke feladatkörébe tartozó, az e törvényben meghatározott 
rendeletalkotási és egyetértési jogokat a Közbeszerzések Tanácsának elnöke 
véleményének kikérésével az igazságügyért felelős miniszter gyakorolja.”  
 
A Tanács a jogszabály-tervezettel összefüggésben kifejtette, hogy ezen javaslat 
jelentősen csökkenti a Tanács elnökének oktatással kapcsolatos jogkörét (ugyanis a 
Tanács elnökének jogkörét ezzel az igazságügyért felelős miniszter vette át, akinek a 
Tanács elnökének véleményét csak ki kell kérnie), továbbá e módosítás nehézkesebbé 
teszi a Tanács oktatással kapcsolatos jogainak gyakorlását is, minekután 
tulajdonképpen háromszereplős egyeztetési folyamatot vezet be. A közbeszerzési 
tárgyú képzések tekintetében a Tanács álláspontja szerint az általa képviselt 
szakmaiság a korábbi szabályozás szerint jobban érvényesíthető volt. Az 
észrevételeknek azonban az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott helyt, 
és a szakképzési törvény fent ismertetett módosítása azóta már hatályba is lépett. 

 
c) A Tanács egyéb, a közbeszerzési eljárásban résztvevők oktatásához és 
továbbképzéséhez kapcsolódó tevékenysége  
 

A Kbt. 2009. április 1-jén hatályba lépett módosítása a hivatalos közbeszerzési 
tanácsadók számára előírja a rendszeres továbbképzésen való részvételt, és a 
tanácsadói jogosultság megújítását ezen továbbképzésen való részvételhez köti. Erre 
tekintettel a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter felhatalmazást kapott, 
hogy rendeletben szabályozza a hivatalos közbeszerzési tanácsadók kötelező 
továbbképzésének feltételrendszerét.  

 
Mivel rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a jogszabály előkészítésébe a Közbeszerzések 
Tanácsa már a kezdetektől bekapcsolódhasson, és a feltételrendszer kialakításánál a 
közbeszerzési oktatásban résztvevő szervezetek, továbbá a közbeszerzési szakmai 
szervezetek véleménye maximális mértékben hasznosulhasson, ezért a Tanács felvette 
a kapcsolatot a rendelet kiadásáért felelős tárcával (SZMM). Előzőeken túl egyeztető 
megbeszélést kezdeményezett több olyan oktatással foglalkozó szervezettel, amelyek 
már folytatnak más szakmákban előírt kötelező továbbképzéseket, kérve tapasztalataik 
megosztását és javaslataikat az újonnan kialakításra kerülő rendelettel kapcsolatosan. 

 
A továbbképzés feltételeinek, szabályainak kidolgozása folyamatban van. 

 
A Tanács saját oktatási tevékenységével összefüggésben az elmúlt esztendőben 
kiemelendőek a következők: 
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- Az Európai Bíróság esetjoga a közösségi közbeszerzési jog meghatározó részét 

jelenti, a tagállamoknak a Bíróság vonatkozó ítéleteit a közösségi jog átültetése, 
értelmezése, alkalmazása során figyelembe kell venniük. A közösségi előírások 
alkalmazásához elengedhetetlen az Európai Bíróság kapcsolódó döntéseinek 
ismerete, hiszen az irányelvek alkalmazása számos jogértelmezési problémát vethet 
fel. Előzőekre figyelemmel az Európai Bíróság közbeszerzési tárgyú ítéleteiről 
2009-ben kétszer egynapos tréninget szervezett a Tanács apparátusa és tagjai 
számára az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk óta született közbeszerzési 
vonatkozású ítéletek rendszerezett bemutatása érdekében. A képzésekre a Fővárosi 
Bíróság és a Fővárosi Ítélőtábla közbeszerzési ügyekben ítélkező bírái is meghívást 
kaptak. 

  
- Ugyancsak a Tanács szervezésében került sor a 2009. év végén az új közösségi 

jogorvoslati irányelvekben foglalt szabályokat, továbbá az Európai Bizottságnak az 
irányelv átültetésével kapcsolatos tapasztalatait bemutató rendezvényre. A képzés 
megszervezését különösen az indokolta, hogy az új jogorvoslati irányelvek 
értelmezése – amint azt a nemzeti jogba történő átültetés folyamata is bizonyította 
– nem volt egyszerű feladat, ám jelentős érdek fűződik az új szabályok közösségi 
joggal összhangban történő alkalmazásához. Erre tekintettel a Tanács tagjain, a 
Közbeszerzési Döntőbizottság és Titkárság munkatársain túl a képzésre ezúttal is 
meghívást kaptak a jogorvoslati rendelkezéseket közvetlenül alkalmazó bíróságok 
munkatársai, azaz a Fővárosi Bíróság és a Fővárosi Ítélőtábla közbeszerzési 
ügyekben eljáró bírái is.  

 
- A 2009. évben is több olyan megkeresés érkezett a Tanácshoz, amelyekben – 

elsősorban a Kbt. módosítása miatt – előadások megtartására kérték fel a 
munkatársait. A Tanács a felkéréseknek lehetőség szerint az elmúlt évben is 
igyekezett eleget tenni.  

 
- Végezetül említést érdemel, hogy a Közbeszerzések Tanácsának közbeszerzési 

vonatkozású oktatással kapcsolatosan végzett munkáját a Perfekt Gazdasági 
Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. kiemelt közigazgatási partner díjjal ismerte el.  

 
6. A hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékének vezetése 
 
A Kbt. 379. §-a (1) bekezdésének g) pontja a Tanács feladatává teszi a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadók névjegyzékének vezetését. 
 
Összegzésképpen elmondható, hogy a 2009. évben a tanácsadói intézmény iránti 
érdeklődés továbbra sem csökkent: 2009. december 31-én összesen 668 tanácsadó 
szerepelt a Tanács által vezetett névjegyzékben. Az intézmény bevezetésének évében 
(2005-ben) 390-en kerültek fel a névjegyzékre, majd ezt követően 2006-ban 138-an, 
2007-ben 114-en, 2008-ban 98-an, míg 2009-ben 118-an váltak hivatalos 
közbeszerzési tanácsadóvá.  
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a) A hivatalos közbeszerzési tanácsadói kérelmek alakulása 
 
A 2009. évnek különös aktualitást adott az a tény, hogy 2009. január 15-én közel 400 
tanácsadó tekintetében egyszerre vált esedékessé a tanácsadói jogosultság megújítása, 
amely számos feladatot rótt a Tanácsra. A Kbt. 2006. január 15-én hatályba lépett 
módosítása ugyanis a tanácsadói jogosultság időtartamát 3 évre korlátozta, mely 
időkorlát a 2006. január 15-ét megelőzően bejegyzett valamennyi tanácsadó (adott 
esetben közel 400) tekintetében egységesen 2009. január 15-én járt le.  
 
A 2006. január 15-ét követően regisztrált tanácsadók érvényessége a bejegyzés 
dátumához igazodik, így – a jogintézmény 3 éves hatályára figyelemmel – 2009. 
január 15-ét követően már folyamatosan érkeztek a bejegyzés megújítására irányuló 
kérelmek. Előzőekre tekintettel a 2009. év során rendkívül nagyszámban, összesen 310 
esetben került sor a jogosultság megújítására. 
 
A 2009. évben kiemelkedően magas számú: 165 tanácsadó került törlésre a 
névjegyzékből. A nagyszámú törlés oka az volt, hogy az érintett tanácsadó nem 
nyújtott be megújítás iránti kérelmet, így a Kbt. vonatkozó szabályai értelmében 
törölni kellett a névjegyzékből. Az e körbe tartozók jelentős része feltételezhetően 
bejegyzése lejártakor már nem tevékenykedett tanácsadóként, azonban közel 30 
esetben az érintettek csupán „megfeledkezhettek” jogosultságuk lejártáról, mivel 
miután törlésre kerültek, hamarosan újrafelvételüket kérelmezték.  
 
Az elbírálandó kérelmek nagyarányú növekedése ellenére az továbbra sem volt 
jellemző, hogy a felvételüket/megújításukat kérelmezők jelentős számban ne 
felelnének meg a jogszabályi feltételeknek; a 2009. év során kevesebb, mint 20 
esetben került sor a bejegyzésre, illetőleg a megújításra irányuló kérelem elutasítására. 
 
b) A tanácsadói bejegyzés megújításával kapcsolatos feladatok és tapasztalatok 
 
A tanácsadói bejegyzések megújítása a fentebb említett időponttól, 2009. január 
15-ével kezdődött meg, majd ezt követően folyamatossá vált. A közel 400 
tanácsadó jogosultságának egyidejű lejárta több mint három hónapra igen nagy 
mennyiségű munkaterhet jelentett, azonban ezen kritikus időszakban is valamennyi 
benyújtott kérelem (bejegyzés/megújítás/módosítás, stb.) a Kbt. által meghatározott 
határidőben elbírálásra került.    
 
Fontos kiemelni, hogy a Kbt. a megújítással kapcsolatban előírja, hogy a tanácsadó 
köteles a tanácsadói tevékenységét a megújítási kérelemről szóló döntés 
meghozataláig felfüggeszteni, amennyiben a kérelmet a névjegyzékbe történő 
bejegyzés hatályának lejártát megelőző harminc napon belül adta be, illetőleg 
hiánypótlás vagy egyéb határidő-hosszabbítás miatt a Tanács a kérelemről a 
névjegyzékbe történő bejegyzés hatályának lejártáig nem döntött. Az érintett 
tanácsadók a felfüggesztés megtörténtéről hivatalos levélben kaptak értesítést, mellyel 
egyidejűleg a névjegyzékben nevük mellett a felfüggesztés ténye is megjelent.  
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A 2009. év során 19 alkalommal, összesen 290 tanácsadóra nézve került sor 
jogosultság felfüggesztésére. Ezen esetek többségében egy rövid türelmi időszakot 
követően (ha az érintett tanácsadó határidőn belül postára adott kérelme a jogosultsága 
lejáratát követően érkezne be) a tanácsadók törlésre kerültek, mivel megújításukat 
nem kezdeményezték. Amennyiben a megújítási kérelmet rövid idővel a lejárat napja 
előtt, de még határidőben benyújtották, helyt adó határozat esetén – az általában rövid 
ideig tartó – felfüggesztés megszűnt. (Ha a felfüggesztéssel érintett tanácsadó 
tanácsadói tevékenységét továbbra is gyakorolná, a Kbt. szabályai értelmében a 
tudomására jutástól számított három évre törölni kellene az érintettet a névjegyzékből. 
Erre a 2009. évben nem volt példa.) 
 
Habár a Kbt. nem nevesíti feladatként, a megújítási folyamat tanácsadók számára 
történő megkönnyítése érdekében már az első megújításoktól minden tanácsadó 
jogosultsági idejét a Titkárság folyamatosan nyomon követi, és a lejáratról, a 
megújítás módjáról, szabályairól 90 nappal a lejárat előtt az érintett tanácsadóknak e-
mailben tájékoztatást küld (figyelemfelhívó levél és a vonatkozó tájékoztató, valamint 
kérelem-minta megküldésével). Feltételezhetően ez a gyakorlat is nagymértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy a megújításukat kezdeményező tanácsadók zöme időben, a 
jogosultságának lejártát megelőző legalább 30 nappal benyújtotta kérelmét.  
 
c) A Kbt. 2009. április 1-jén és 2009. október 1-jén hatályba lépett, tanácsadói 
jogintézményt érintő változásai 

 
A Kbt. 2009. április 1-jével hatályba lépett módosítása a tanácsadókra nézve a fentebb 
részletesen bemutatott bejegyzés megújításának szabályait rendezte.  

 
Ezen időpontig mindösszesen egy bekezdésnyi terjedelemben tartalmazott a Kbt. 
megújításra vonatkozó rendelkezéséket, amely 2009. április 1-jével két új szakasszal, a 
383/A. és 383/B. §-al bővült, részletesen meghatározva a megújítás szabályait. E 
változással került a Kbt.-be a tanácsadók külön jogszabályban meghatározott 
továbbképzési kötelezettsége, továbbá a megújítási kérelem késedelmes benyújtásával, 
illetőleg be nem nyújtásával összefüggő új törlési ok is. 

 
A tanácsadók megújítással kapcsolatos feladatai megkönnyítése érdekében a 
jogszabály-változásnak megfelelően bővítésre, felülvizsgálatra kerültek a Tanács 
honlapján közzétett tanácsadókat érintő segédanyagok (a névjegyzékre vonatkozó, 
általános információkat tartalmazó közlemény, a tanácsadói bejegyzéssel, a bejegyzés 
megújításával, a tanácsadók utolsó bejelentés óta végzett tevékenységének 
bejelentésével és a névjegyzékben szereplő adatok módosításával kapcsolatos 
tájékoztatók és a használandó kérelem-minta formanyomtatványok).  
 
A vizsgált évben a tanácsadói jogintézményt másodjára érintő változások 2009. 
október 1-jével történő bevezetését a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi 
CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 
irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. 
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törvény indokolta. E módosítások célja a tanácsadókra, mint az irányelv hatálya alá 
tartozó jogintézményre vonatkozó szabályok szolgáltatási irányelvnek megfelelő 
pontosítása volt, azaz annak egyértelművé tétele, hogy a jelenlegi névjegyzékbevétel 
engedélyezési eljárás. A hatályos rendszer érdemben nem változott, vagyis továbbra 
is a korábbi eljárásnak megfelelően, a Tanács engedélyével folytatható a 
tevékenység.  
 
Természetesen e változások, melyekről a Tanács elnöke tájékoztató formájában is 
hírt adott, szintén átvezetésre kerültek a fentebb már említett segédanyagokban (e 
változások zöme a Kbt. tanácsadókat érintő szakaszaiban bekövetkezett számozás-
módosulások átvezetéséből adódott).  
 
d) A hivatalos közbeszerzési tanácsadók kötelező felelősségbiztosításával kapcsolatos 
tapasztalatok 
 
A korábbi évek gyakorlata szerint a Tanács 2009-ben is fokozott figyelemmel 
kísérte a tanácsadói felelősségbiztosítások fennállását. Mint ismeretes, a Kbt. 
11. §-ának (3) bekezdése szerint a hivatalos közbeszerzési tanácsadónak (személynek 
és szervezetnek egyaránt) rendelkeznie kell külön jogszabálynak [azaz a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó 
szabályokról szóló 30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendeletnek (a továbbiakban: 
Rendelet)] megfelelő felelősségbiztosítással. E kötelezettség alól csak azon 
ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló tanácsadók mentesülnek, 
akik kizárólag a munkáltató ajánlatkérőnek végeznek tanácsadói tevékenységet. 
 
A Rendelet szerinti felelősségbiztosítások fennállásának ellenőrzését a tanácsadók 
adatváltozás-bejelentési kötelezettsége biztosítja.  
 
A tanácsadói felelősségbiztosítást értékesítő biztosítók a felelősségbiztosítások 
megszűnéséről – a biztosított/szerződő fél mellett – az esetek nagy részében a 
Tanácsot is tájékoztatják, előzőek ellenére azonban gyakorta előfordult, hogy egyes 
tanácsadók felelősségbiztosítása hosszabb-rövidebb időre megszűnt, melyről 
ugyanakkor a tanácsadó nem adott tájékoztatást. A probléma eleinte méltányosan, az 
érintettek számára jelentősebb türelmi időt hagyva került kezelésre. Az esetek 
gyakorisága miatt azonban 2009. szeptemberének végén elnöki tájékoztató került 
kibocsátásra, melyben a Tanács elnöke jelezte, hogy a Tanács a jövőben még az 
eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kíván helyezni a kötelező szakmai 
felelősségbiztosítások folyamatos fennállására. Amennyiben a Tanács ezzel 
kapcsolatban akár a biztosítótól, akár más forrásból arról értesül, hogy e Kbt.-beli 
kötelezésnek a tanácsadók nem felelnek meg folyamatosan, a tanácsadó törlésre kerül 
a névjegyzékből.  
 
Fenti gyakorlat pár hónapos következetes alkalmazását követően megállapítható, hogy 
a tanácsadók már több figyelmet fordítanak a felelősségbiztosításaikkal kapcsolatos 
változások kezelésére (pár esetben sor került a tanácsadó ezen ok miatti törlésére).  
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A felelősségbiztosításokkal kapcsolatos szigorúbb szabályok érvényesítése, illetőleg a 
biztosításokkal kapcsolatos tájékozódás érdekében 2009. októberében a Rendelet 
szerinti felelősségbiztosítást értékesítő biztosítók megkeresésére is sor került (Allianz 
Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Groupama Garancia 
Biztosító Zrt., Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete).  
 
Mivel a biztosítás esetleges megszűnése súlyos következményekkel járhat a tanácsadói 
tevékenységet igénybe vevőkre nézve, a hivatkozott megkeresés célja elsősorban az 
volt, hogy a biztosítók a biztosítás megszűnéséről szóló értesítést lehetőleg a 
kockázatviselés végétől számított nyolc napon belül küldjék meg a Tanácsnak. Ennek 
teljesítését a válaszadó biztosítók nagy része vállalta. Az érintett biztosítók azt is 
vállalták, hogy a tanácsadók részére kiadott igazolásaikban feltüntetik, hogy az érintett 
személy pontosan mely időponttól (és meddig) rendelkezik/rendelkezett biztosítással.  
 
A biztosítóktól érkezett, a tanácsadói felelősségbiztosítás jogintézményével 
kapcsolatos tapasztalatok összegezéseképp a biztosítók arról adtak tájékoztatást, hogy 
a 2008. év januárját követő időszak káreseményeire koncentrálva megállapítható, nem 
történt jelentős számú kárbejelentés, azonban a jelzett igények túlnyomórészt 
megalapozottak voltak. (Ezen esetekben döntően az ajánlatkérőre rótt bírság 
tanácsadóra történő áthárítása miatti helytállásra került sor.)  
 
e) A hivatalos közbeszerzési tanácsadókkal kapcsolatos elnöki tájékoztatók 
megjelentetése  
 
A 2009. évben a hivatalos közbeszerzési tanácsadói jogintézmény vonatkozásában 
kiemelten fontos kérdéskörökkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról a tanácsadókat, 
illetőleg az azok igénybevételére kötelezett ajánlatkérőket a Tanács Elnöke többször is 
elnöki tájékoztató kiadásával informálta.  
 
Egy korábban már kiadott, a tanácsadói tevékenység TEÁOR és SZJ szerinti 
besorolásáról szóló elnöki tájékoztató tartalma – a Központi Statisztikai Hivatal 
megkeresésre adott válaszát követően – aktualizálásra került, így 2009. augusztusában 
közzétételre került a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység új TEÁOR és 
TESZOR szerinti besorolásáról szóló tájékoztató.  
 
A tanácsadókat érintő jogszabályváltozásokkal összefüggésben és a tanácsadók 
Kbt.-ben szabályozott változás-bejelentési kötelezettségére történő figyelmeztetése 
érdekében szintén elnöki tájékoztató kibocsátására került sor. 
 
f) A kötelező tanácsadói továbbképzés   
 
A Kbt. 2009. április 1-jén hatályba lépett módosítása előírja, hogy a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó köteles külön jogszabályban meghatározott feltételrendszer 
szerinti szakmai továbbképzésen részt venni, ezen továbbképzésen való részvétel a 
tanácsadói jogosultság megújításának is feltétele. A Kbt. 404. §-a (7) bekezdésének 
értelmében a kötelező továbbképzés feltételrendszerének meghatározására a 



 78

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter kapott felhatalmazást, a Kbt. 379. 
§-a (2) bekezdésének n) pontja értelmében a Tanács részt vesz e feltételrendszer 
kialakításában. 
 
A szükséges jogszabály-alkotással összefüggésben a Tanács a felelős Szociális és 
Munkaügyi Minisztériumhoz megkereséssel fordult, amely a válaszlevelében arról 
adott tájékoztatást, hogy kötelezettségéről csak a Kbt. módosításának kihirdetését 
követően értesült, így a feladat végrehajtása még nem kezdődött meg. Ugyanakkor 
arról is informálta a Tanácsot, hogy szakterületükön nincs közbeszerzési referens 
tevékenységben és kötelező továbbképzésben jártas szakember, így a rendelet szakmai 
tartalma tekintetében a Tanács javaslatára számít.  
 
Ezt követően az SzMM-rendeletben szabályozandó közbeszerzés-szakmai 
feltételek/követelmények kialakítása érdekében a Tanács Oktatással foglalkozó 
munkabizottsága megvitatta a jogszabály előkészítéséhez szükséges lépéseket, 
teendőket, majd azon szervezetek, intézmények képviselőivel, melyek érdeklődésüket 
jelezték a tanácsadói továbbképzésbe való bekapcsolódás iránt, megbeszélésre került 
sor. 
 
E megbeszélésen elhangzó, a továbbképzéssel kapcsolatosan megfogalmazott, a 
résztvevők véleménye szerinti általános követelményeket, illetőleg konkrét 
megvalósítási javaslatokat is figyelembe véve kialakításra került a Tanács 
továbbképzésre vonatkozó szakmai elképzelése, azonban a továbbképzés kérdése a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos – a tanácsadói jogintézményt is alapjaiban 
megváltoztatni tervező – törvénymódosítási folyamat miatt a tavalyi év második 
felében már nem került rendezésre.  
 
7. A közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők, illetve a 

közbeszerzési eljárásból hamis adatszolgáltatás miatt kizárt ajánlattevők 
listájának vezetése 

 
A közbeszerzési eljárásban történő hamis adatszolgáltatás, illetve nyilatkozattétel 
súlyos következményekkel jár: az érintett gazdálkodó szervezet adott közbeszerzési 
eljárásból, illetőleg – jogorvoslat hiányában – a következő három évben kiírt 
közbeszerzési eljárásokból való automatikus kizárását, vagy – jogorvoslat esetén – a 
döntőbizottsági/bírósági határozatban meghatározott időtartamra a közbeszerzési 
eljárásokban való részvételtől történő eltiltását eredményezi. 

A Kbt. a kötelező kizáró okokat meghatározó előírásai közül kettő is a hamis 
adatszolgáltatással összefüggő esetkört szabályoz. A Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének d) 
pontja alapján ebbe a körbe tartozik az (ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó 
szervezet), aki a közbeszerzési eljárásban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, 
az eltiltás ideje alatt. A Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerint pedig nem vehet 
részt a közbeszerzési eljárásban az sem, aki korábbi – három évnél nem régebben 
lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból 
kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 
megállapított időtartam végéig. 
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A két eset között az alapvető különbség abban áll, hogy míg a közbeszerzési eljárásban 
való jogerős eltiltásra csak döntőbizottsági vagy bírósági határozata alapján kerülhet 
sor, addig a másik esetkör fennállásához nem feltétlenül szükséges a jogerős határozat, 
ahhoz elegendő az ajánlatkérő erre vonatkozó döntése is. A Közbeszerzések Tanácsa 
nyilvántartása ennek megfelelően kétféle. 
 
A teljesség érdekében említést érdemel, hogy a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott kizáró ok is (mely szerint eltiltott lehet az is, akinek 
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 
szóló 2001. évi CIV. törvény alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta), mellyel 
kapcsolatban az eltiltásra vonatkozó információkat a cégjegyzék (cégkivonat, 
cégmásolat, cégbizonyítvány) tartalmazza. 
 
a) A közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listája 
 
A Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének e) pont ed) alpontja értelmében a Közbeszerzések 
Tanácsa naprakészen vezeti és a honlapján közzéteszi a közbeszerzési eljárásban 
való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját, amely lista tartalmazza az eltiltás 
idejét is.  
 
A listában a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatainak felülvizsgálata során eljáró bíróságok által a közbeszerzési eljárásban 
való részvételtől jogerős közigazgatási határozattal, illetve jogerős bírósági ítélettel 
eltiltott ajánlattevők kerülnek feltüntetésre. Tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozata meghozatala napján jogerős, így az érintett ajánlattevő már 
e naptól nem vehet részt közbeszerzési eljárásokban. A listában a Közbeszerzési 
Döntőbizottság eltiltásról szóló határozata ellen keresetet benyújtó ajánlattevők is 
feltüntetésre kerülnek, kivéve, ha az ügyben eljáró bíróság a Döntőbizottság 
határozatának végrehajtását felfüggesztette. 
 
A Közbeszerzések Tanácsának a lista vezetésével kapcsolatos tapasztalatai alapján 
elmondható, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a közbeszerzési ügyekben 
eljáró bíróságok ritkán élnek a közbeszerzési eljárásokban való részvételtől eltiltás 
szankciójával. A Kbt. 2009. április 1-jén hatályba lépett módosítása bizonyos 
esetekben kötelezővé tette ugyan az eltiltás jogintézményének alkalmazását, a Tanács 
2009-ben mindössze egyetlen ajánlattevőt rögzített a listában. 
 
b) A közbeszerzési eljárásból hamis adatszolgáltatás miatt kizárt ajánlattevők listája 
 
Jóllehet a Kbt. a Közbeszerzések Tanácsát az előző pontban említett eltiltott 
ajánlattevők listájának vezetésével hatalmazta fel, a Tanács a nyilvánosság 
informálása érdekében nyilvántartja a kizárt ajánlattevőket is.  
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A Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti kizáró ok kapcsán utaltunk arra, 
hogy annak bekövetkezéséhez nem szükséges feltétlenül a hamis adatszolgáltatás 
tényének valamely jogalkalmazó szerv általi jogerős megállapítása. Ezt megalapozza 
az is, ha az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az erőforrást nyújtó szervezet három évnél 
nem régebben lezárult eljárásban hamis adatot szolgáltatott és emiatt az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárásból kizárta, amit az érintett szereplő nem vitatott. 
 
A Kbt. 2009. április 1-jétől hatályos szabályai alapján az ajánlatkérőnek a Kbt. 62. §-
a (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben tájékoztatnia kell a Közbeszerzések 
Tanácsát, ha az érintett ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet hamis 
nyilatkozatot tett vagy hamis adatot szolgáltatott a közbeszerzési eljárásban, 
megjelölve az érintett szervezet nevét, címét és egyben a kizárás időpontját is [lásd a 
Kbt. 62. §-ának (3) bekezdését].   
 
A hamis adatszolgáltatás miatt kizárt ajánlattevők listájában alapvetően tehát azok az 
ajánlattevők kerültek feltüntetésre, akiket a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői zártak 
ki az általuk folytatott közbeszerzési eljárásból, és ezen ajánlatkérői döntés ellen 
jogorvoslati eljárást nem kezdeményeztek. Mivel a Kbt. 2009. április 1. napján 
hatályba lépett módosítását megelőzően a hamis adatszolgáltatás jogerős megállapítása 
nem vonta maga után a közbeszerzési eljárásban való részvételtől való kötelező 
eltiltást a Közbeszerzési Döntőbizottság által, a listában szerepelnek azok a 2009. 
április 1-je előtt indult közbeszerzési eljárásból hamis adatszolgáltatás miatt kizárt 
ajánlattevők is, akik a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordultak jogorvoslatért, 
azonban a Közbeszerzési Döntőbizottság a hamis adatszolgáltatást – eltiltás 
alkalmazása nélkül – jogerősen megállapította.  
 
A Közbeszerzések Tanácsa a beszámolási időszakban hat ajánlattevőt rögzített a 
hamis adatszolgáltatás miatt kizárt ajánlattevők listájában. 
 
Tekintettel arra, hogy a lista az ajánlatkérők bejelentése alapján kerül összeállításra, 
azaz nem jogerős közigazgatási, vagy bírósági határozat képezi az alapját, ezért a lista 
ténylegesen csak tájékoztató jelleggel bír, és nem mentesíti az ajánlatkérőket azon 
kötelezettség alól, hogy annak valóságtartalmáról az egyes közbeszerzési eljárásokban 
meggyőződjenek, mielőtt olyan súlyú döntést hoznak, hogy egy ajánlattevőt a 
közbeszerzési eljárásból kizárnak. 
 
8. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékének vezetése 
 
A Kbt. 12. §-ának (1) bekezdése, illetve a 379. §-a (2) bekezdésének eb) pontja 
értelmében a Közbeszerzések Tanácsa vezeti és teszi közzé a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékét, illetve határozza meg a minősítési szempontokat és igazolási 
módjait. 
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvény értelmében a Tanács által 
vezetett minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke 2009. október 1-jétől közhiteles 
nyilvántartás. 
 
A beszámolási időszakban folytatódott a jegyzék népszerűségét évek óta jellemző 
csökkenő tendencia: a minősített ajánlattevők száma a 2009. év végén 93 volt, ami 
11-gyel kevesebb, mint az azt megelőző évben. A beszámolási időszakban mindössze 
4 cég kérelmezte felvételét a listára, ugyanakkor 15 cég került törlésre. A törlések 
mögött formálisan az újraigazolási kötelezettség elmulasztása állt, ami tartalmilag arra 
vezethető vissza, hogy az érintett cégek nem voltak érdekeltek a státusz további 
fenntartásában. 
 
A minősített ajánlattevők csökkenő számának alapvető oka továbbra is az, hogy a 
közbeszerzési eljárásokat a jelenlegi minősítési szempontoknál szigorúbban 
határozzák meg az ajánlattevők, így az eljárások többségénél a minősített 
ajánlattevői státusz nem jelent előnyt az ajánlattevők számára. Mivel a 
Közbeszerzések Tanácsa az ajánlattevőket csak általánosságban minősítheti, így nincs 
lehetőség egyrészt az ajánlatkérők által az egyes beszerzések speciális jellegéhez 
igazodóan meghatározott speciális követelmények figyelembe vételére, másrészt 
különösen a műszaki alkalmasság körében általános minősítési követelmények 
beemelésére (pl. a műszaki-technikai felszereltségnek vagy a szakemberek 
tapasztalatainak a beszerzés konkrét tárgyától független értékelésére).    
 
9. Irreális ajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatás 
 
A kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás kezelésére vonatkozó rendelkezések 
2004. óta képezik részét a közbeszerzési szabályozásnak. A Kbt. módosítása azonban a 
szabályok alkalmazását kiterjesztette a kirívóan magas ajánlatokra is. 
 
A módosítás az eredeti szabályozás koncepcióját nem változtatta meg, csupán 
támpontokat adott az irreális ár megítéléséhez, rögzítve azokat az elemeket, 
amelyek alapot adhatnak annak eldöntéséhez, hogy az ajánlattevő vajon irreálisan 
alacsony, illetve magas ajánlati árra tett-e ajánlatot.  
 
A 2009. április 1-jét követően megkezdett közbeszerzési eljárásokban a kirívóan 
alacsony vagy magas ellenszolgáltatás megállapítása érdekében így az ajánlatkérő 
köteles indokolást kérni különösen akkor, ha az ajánlati ár alapján kalkulálható 
bérköltség nem éri el az adott ágazatban általában szokásos béreket vagy azokat 
kirívóan meghaladja, illetve, ha a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő eszköz- és 
anyagköltségek (beszerzési értékek) nem érik el az ágazatban általában szokásos 
árszintet, vagy azokat kirívóan meghaladják. Az új törvényi előírások meghatározták 
azt is, hogy a gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az 
indokolás különösen akkor, ha az ajánlati ár – a szerződés teljesítéséhez szükséges 



 82

élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel – nem nyújt fedezetet a külön 
jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, 
alágazatra kiterjesztett szerződésben megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó 
közterhekre. 
 
A módosítás olyan új fogalmakat, kategóriákat vezetett be, mint az „ágazatban 
szokásos bérek”, „ágazatra kiterjesztett szerződés”, vagy az „élőmunka-ráfordítás”. 
Tekintettel arra, hogy a jogszabály ezeket a fogalmakat külön nem határozza meg, az 
ajánlatkérőktől pedig nem várható el, hogy az ágazatban szokásos bérekről, vagy az 
eszköz- s anyagköltségekről információkkal rendelkezzenek, a jogszabály előírja, hogy 
a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szervezeteknek folyamatosan tájékoztatniuk 
kell ezen információkról a Közbeszerzések Tanácsát. Tájékoztatási kötelezettség 
terheli továbbá az adott ágazatért felelős minisztereket; nekik a már említett „külön 
jogszabály”, illetve a kollektív szerződések vagy a miniszter által az ágazatra, 
alágazatra kiterjesztett szerződésekről, valamint az azokban megállapított 
munkabérekről és azokhoz kapcsolódó közterhekről kell tájékoztatniuk a Tanácsot.  
 
Annak érdekében, hogy az ajánlatkérők (illetőleg az ajánlattevők is) egy helyről 
tudjanak tájékozódni a fentiekről, a törvény előírja, hogy a szolgáltatott információkat 
a Közbeszerzések Tanácsa a honlapján közzéteszi. 
 
A Közbeszerzések Tanácsát a jogszabályban foglalt feladatának teljesítése érdekében a 
beszámolási időszakban valamennyi minisztériumot megkereste azzal, hogy a fent 
említett adatokat bocsássák a rendelkezésére. A megkeresések tapasztalatai azt 
mutatták, hogy a tárcák jelentős része a Kbt. által előírt adatszolgáltatási 
kötelezettséget nem tudta értelmezni a hozzájuk tartozó ágazat vonatkozásában, 
így – a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kivételével – nem tudtak 
releváns információt a Tanács rendelkezésére bocsátani.   
 
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium mellett egyes szakmai szervezetek is 
bocsátottak a Közbeszerzések Tanácsának rendelkezésére információkat, így a Magyar 
Építész Kamara, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, 
illetve a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége. 
 
A Közbeszerzések Tanácsa természetesen további minisztériumok és szakmai 
szervezetek releváns tájékoztató anyagait is közzéteszi, amennyiben azok részére 
megküldésre kerülnek a jövőben. Hangsúlyozni szükséges azonban, hogy a 
Közbeszerzések Tanácsának e közzétételi kötelezettsége kizárólag az adott 
információk elérhetőségének megkönnyítését célozza, azonban a rendelkezés nem 
hatalmazza fel a Tanácsot a megküldött adatok tartalmi ellenőrzésére. Természetesen, 
amennyiben a megküldött tájékoztatások túlmutatnak a Kbt. 86. §-a által közzétehető 
információk körén, erre a Tanács minden esetben felhívja az adott szervezet 
figyelmét.. 
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10. A Közbeszerzések Tanácsa nemzetközi kapcsolattartása 
 
A Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének o) pontja a Tanács feladataként nevesíti a 
nemzetközi kapcsolatok ápolását. 
 
A Tanács ezirányú tevékenységében – európai uniós tagságunkból következően –
a 2009. évben is hangsúlyos szerepet kapott az uniós testületekben, különböző 
munkacsoportokban végzett munka.  
 
Így a Tanács munkatársai részt vettek a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság, illetve 
annak elektronikus és statisztikai munkacsoportjainak munkájában. 2009-ben a 
Tanácsadó Bizottság (és az említett munkacsoportok) üléseinek napirendjén 
szerepeltek – többek között – az új közbeszerzési jogorvoslati irányelv átültetésével 
kapcsolatos teendők, a Kisvállalkozói intézkedéscsomag (Small Business Act) 
tagállami átültetésének kérdései, a WTO Közbeszerzési Megállapodásával kapcsolatos 
tárgyalások helyzetének áttekintése, a védelmi és biztonsági beszerzésekre irányadó új 
irányelv átültetésének kérdései, valamint a szociális szempontok közbeszerzésekben 
való érvényesítését hivatott útmutató kidolgozása is.  
 
2009. évben a védelmi és biztonsági beszerzésekkel kapcsolatos új irányelv elfogadása 
megtörtént. Az Európai Bizottság által 2007-ben a Tanácsadó Bizottság részére 
előterjesztett, és az Európai Bizottság által 2007. december 5-én elfogadott, a védelem 
és biztonság területén megvalósuló beszerzésekről szóló irányelv-tervezet 
megvitatásába a 2008. évben – az együttdöntési eljárás részeként – az illetékes tanácsi 
munkacsoport keretében kapcsolódhattunk be (ezzel párhuzamosan folyt az Európai 
Parlamentben a tervezet vitája). Az új irányelv jelentőségét az adja, hogy jelenleg a 
klasszikus ajánlatkérők közbeszerzési eljárásait szabályozó 2004/18/EK irányelv 
hatálya alól kivételt képeznek az EK-Szerződés 296. cikke (jelenleg az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 346. cikke) alá tartozó védelmi beszerzések, továbbá az 
irányelv 14. cikke alapján az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetve az ország 
alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy különleges biztonsági 
intézkedést igénylő beszerzések. Ez azt jelenti tehát, hogy a tagállam saját hatáskörben 
döntheti el, miszerint alkalmaz-e és ha igen, milyen szabályozást érvényesít e speciális 
beszerzésekre. Mivel azonban bebizonyosodott, hogy ezen megközelítés az Európai 
Unió tagállamait e téren jelentős versenyhátrányba hozza, elkerülhetetlenné vált az 
egységes belső piac rendszerének kiterjesztése a védelmi és biztonsági beszerzésekre 
is. Természetszerűleg e beszerzések rendkívül sajátos természete és fontossága okán a 
szabályozás kereteit érintő közös álláspont gyakran csak éles viták után alakulhatott ki.   
 
A 2008. év első felében a munkát az EU soros elnöki feladatait ellátó Szlovénia 
irányította, de az egyeztetési folyamat ténylegesen az e feladatot a 2008. év második 
felében átvevő francia elnökségi időszakban gyorsult fel, és – a gyakori 
tanácskozásoknak köszönhetően – ekkor nyertek tisztázást a lényeges koncepcionális 
kérdések. Ezek közül több olyan volt, amely Magyarország szempontjából is 
lényegesnek bizonyult; említést érdemel például az irányelv tárgyi hatályát érintő vita, 
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mely a védelmi beszerzések mellett a biztonsági beszerzések irányelvbe való 
beemelése körül alakult ki, vagy az irányelv hatálya alól kivont szerződések kérdése, 
illetve az ellentételezés gyakorlatának figyelembevétele lehetőségeinek kezelése. 
Folyamatos egyeztetések eredményeképpen született végül megállapodás arról, hogy 
az irányelv-tervezet hatálya kiterjed a biztonsági beszerzésekre is, továbbá arról is, 
hogy az ellentételezés fogalma nem jelenik meg az irányelv szövegében. 2008. 
novemberének végére a munkacsoport-ülések befejeződtek a fenti témában, és a 
COREPER (Állandó Képviselők Bizottsága) üléseken folytatódott tovább a tervezet 
tekintetében még fennmaradt vitás kérdések rendezése. A 2008. év végén már az 
Európai Parlament számára is elfogadható kompromisszumot terjesztettek a 
COREPER napirendjére, amely a tagállamok általános támogatását is élvezte, így a 
tervezet tekintetében reálissá vált az első olvasati megállapodás elérése. A folyamat 
befejezése azonban a 2009. évre maradt. 2009 elején az Európai Parlament plenáris 
ülése is megszavazta a tervezetet, illetve sor került a jog-nyelvi véglegesítésre. Az 
Európai Tanács végül 2009 júliusában fogadta el a dokumentumot, amely így az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009. augusztus 20-án került kihirdetésre, mint az 
Európai Parlament és a Tanács 2009/81/EK irányelve a honvédelem és biztonság 
területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK 
irányelv módosításáról. A tagállamoknak – így Magyarországnak is – két év áll 
rendelkezésre, hogy nemzeti jogrendszerükbe átültessék az irányelvet. Az új irányelv 
megfelelő és határidőben történő átültetése érdekében az Európai Bizottság a 2010. év 
folyamán workshopokat szervezett. Magyarországon az új irányelv átültetésének fő 
felelőseiként a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzetbiztonsági Hivatal került 
kijelölésre. A Közbeszerzések Tanácsa a 2010. évben tartott, a Honvédelmi 
Minisztérium által összehívott első – az átültetéssel kapcsolatos – egyeztetésen többek 
között felhívta az átültetés fő felelőseiként megjelölt magyar kormányzati szervek 
figyelmét az Európai Bizottság által az új irányelv kapcsán szervezett workshopokon 
való tagállami részvétel fontosságára, amelyet hivatalos levélben is megerősített.  
  
Fentiek mellett a Tanács a 2009. évben is – a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően – hangsúlyt helyezett a kétoldalú nemzetközi kapcsolatok 
fenntartására, fejlesztésére.  
 
Ebbe a körbe sorolható az Egyesült Államok Nagykövetségével – a Nagykövetség 
kezdeményezésére – 2009. áprilisában tartott egyeztetés. A látogatás az amerikai fél 
részéről a magyar közbeszerzési rendszer megismerésére, a legfrissebb közbeszerzési 
törvény-módosítások áttekintésére irányult. A Nagykövetség képviselője kifejezte 
abbéli reményét, hogy a két ország közötti tapasztalatcsere a jövőben is folytatódni 
fog, továbbá felajánlotta, hogy szívesen áll a Tanács munkatársainak rendelkezésére, 
amennyiben az Egyesült Államok közbeszerzési rendszerének megismerésére igény 
mutatkozik. 
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2009. májusában – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által koordinált tanulmányút 
keretében – a Bolgár Közbeszerzési Ügynökség delegációja látogatott 
Magyarországra, a magyar közbeszerzési szervezetrendszer megismerése céljából. 
Ennek keretében a delegáció három napot töltött a Tanácsnál; a bolgár kollégák a 
magyar közbeszerzési rendszer általános bemutatásán túl különösen a jogorvoslati 
rendszer iránt érdeklődtek (ideértve a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások 
ellenőrzésének mechanizmusát is).  
 
2009. júniusában a Közbeszerzések Tanácsa tett látogatást a szlovák Közbeszerzési 
Hivatalnál. A Tanács hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a szlovák 
társintézményekkel, és rendszeres a tapasztalatcsere az aktuális feladatok és problémák 
tekintetében. Ezúttal a megbeszéléseken a két ország közbeszerzési rendszerével, 
szabályozásával kapcsolatos tapasztalatokat tekintették át a felek.  
 
A 2009. év során a Közbeszerzések Tanácsa több szempontból is kapcsolatba került a 
kínai közbeszerzési intézményekkel. Egyfelől az Európai Bizottság felkérte a 
Közbeszerzések Tanácsát, hogy delegáljon előadót arra a közbeszerzési konferenciára, 
amelyet az Európai Unió szervezett a Világkereskedelmi Szervezet Kormányzati 
Közbeszerzésekről szóló Megállapodásáról (WTO GPA), az európai uniós 
közbeszerzési szabályokról és az európai uniós tagállamok tapasztalatairól. 
Magyarország – mint az Európai Unióhoz nem oly régen csatlakozott tagállam – 
tapasztalatai különösen értékesnek bizonyultak a kínai szakemberek számára. A Kínai 
Népköztársaság ugyanis még 2007 végén nyújtotta be csatlakozási szándékát a 
Kormányzati Közbeszerzésekről szóló Megállapodáshoz, és a csatlakozási tárgyalások 
meg is kezdődtek, viszont meglehetően lassú az előrehaladás. Az Európai Bizottság a 
WTO GPA-tagság előnyeinek megvilágítása érdekében szervezte a rendezvényt, és 
kérte fel Magyarországot a közreműködésre. 
 
Másfelől 2009. novemberében kétoldalú találkozóra is sor került az akkori Nemzeti 
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szervezésében; a tanulmányút keretében a Kínai 
Népköztársaság kormányzati szakemberekből álló küldöttsége ellátogatott a 
Közbeszerzések Tanácsához is, a magyar közbeszerzési lehetőségekről való 
tájékozódás, a magyar közbeszerzések szervezeti- és szabályozási rendszerének 
megismerése céljából.  
 
2009. novemberében a Lengyel Köztársaság Nagykövetsége és a Lengyel 
Közbeszerzési Hivatal munkatársai a lengyel közbeszerzési szabályozást és piacot 
bemutató szakmai szemináriumot szerveztek az érdeklődő magyar cégek számára, 
egyúttal a Tanács együttműködését is kérték abban, hogy a magyar eljárásokban 
induló lengyel cégek számára nyújtson rövid tájékoztatást a közbeszerzési eljárások 
hazai sajátosságairól. A rendezvényen a Tanács munkatársai áttekintést adtak a 
magyar közbeszerzési rendszerről, továbbá konzultáció keretében reagáltak azokra a 
problémákra, amelyekkel a lengyel ajánlattevők Magyarországon találkoznak.  
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A hazai kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való eredményes 
részvételének elősegítése céljából a Tanács – az ITD Hungary Zrt.-vel 
együttműködésben – 2009. decemberében gyakorlatorientált tréninget szervezett az 
érdeklődő magyar vállalkozások számára, ahol a résztvevők két szomszédos ország 
(Szlovákia és Románia) közbeszerzési rendszerével és jogorvoslati lehetőségeivel 
ismerkedhettek meg.  (A tájékoztató előadásokat már 2009. júniusában megkíséreltük 
megtartani, de érdekes módon a rendezvényt akkor a csekély számú részvételi 
jelentkezés miatt el kellett halasztani.) Előadók delegálására a Közbeszerzések 
Tanácsa a társszervezeteket kérte fel, kialakította a rendezvények programját és 
vállalta a külföldi előadók szállás és utazási költségeinek megtérítését, továbbá 
biztosította a szükséges angol-magyar tolmácsolást. Az előadás-anyagok szakmai 
szempontból történő lektorálását szintén a Tanács Titkárságának munkatársai végezték 
el. Az érdeklődők meghívásáról és a helyszín biztosításáról az ITD Hungary Zrt. 
gondoskodott. 
 
A Tajvani Kereskedelmi Külképviselet delegációja 2009. decemberében tett látogatást 
a Közbeszerzések Tanácsánál, a találkozó elsősorban a magyar közbeszerzési 
lehetőségek, továbbá a közbeszerzési szabályozási rendszer megismerésére irányult. 
Tajvan nemzetközi helyzetének érzékenységére (Kínával való kapcsolatára) tekintettel 
a Tanács előzetesen egyeztetett a Külügyminisztérium illetékes főosztályával. A 
látogatást illetően a minisztériumtól azt a tájékoztatást kapta, hogy gazdasági jellegű 
együttműködést a magyar állam támogatandónak tartja.  
 
A Közbeszerzések Tanácsa 2009-ben is részt vett az Közbeszerzési Hálózat (PPN) 
munkájában. Így képviseltette magát a PPN 2009. júniusi ülésén is, amelyen sor került 
egyfelől a PPN soros elnökségének Olaszország részére történő átadására, másfelől a 
Közbeszerzési Hálózat új működési szabályzat-tervezetének (Rules of Operation) 
megvitatására és elfogadására.   
 
Az olasz elnökség ezt követően „A közbeszerzések szerepe a jelenlegi európai 
gazdasági helyzetben” címmel rendezte meg a Hálózat rendes éves konferenciáját 
Rómában. A PPN olasz elnöksége által szervezett ülés célja az volt, hogy az egyes 
közösségi jogi normák (különösen  az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak 
összehangolásáról szóló 2004/18/EK tanácsi és európai parlamenti irányelvének 45. 
cikke, valamint a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési 
szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása 
tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi és európai parlamenti 2007/66/EK 
irányelve) nemzeti jogba történő átültetésével kapcsolatos tapasztalatokat, illetve az 
úgynevezett „best practice-t” („jó gyakorlatokat”) megismertesse a PPN tagjaival, 
elősegítve ezzel a nemzeti jogszabályok és azon keresztül az irányelvek minél 
hatékonyabb érvényesülését. 
 
A Tanács a 2009. évben is számos nemzetközi megkeresést kapott, részben a 
Közbeszerzési Hálózaton keresztül, részben ettől függetlenül. A megkeresések zöme 
az egyes tagállamokban alkalmazott közbeszerzési szabályozási megoldások 
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összegyűjtésére irányult, kisebb részük pedig a magyar közbeszerzési üzleti 
lehetőségek felől tudakozódott. 
 
A nemzetközi kapcsolattartás keretében a Közbeszerzések Tanácsa több nemzetközi 
konferencián is képviseltette magát. 2009. májusában részt vettünk az OECD „Egy 
tisztább világ megvalósítása: az integritást elősegítő jó gyakorlatok és eszközök” 
címmel megrendezett Globális Fórumán. A Globális Fórum a kormányzati 
tevékenységek tisztaságát, átláthatóságát veszélyeztető kihívásokat tekintette át, 
továbbá széles körben lehetőséget biztosított arra, hogy a tagállamok képviselői 
tapasztalatcsere útján azonosíthassák a „jó gyakorlatokat”, az integritás megőrzésére 
alkalmas eszközöket. A Tanács az EU Közbeszerzési Kutatóműhely (EU Lab) által 
2009. június 12-én megrendezett konferenciára is delegált küldöttet, a konferencia 
napirendi pontjai elsődlegesen a környezetbarát közbeszerzés lehetőségeit vették 
számba, továbbá azt kutatták, miként lehet hangsúlyosan érvényesíteni szociális, etikai 
szempontokat is a közbeszerzésekben. A konferencián szó esett a tiszta és 
energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló új, 2009/33/EK 
irányelvről, és az Európai Bizottság Belső Piac és Szolgáltatások Főigazgatóságának 
munkatársa pedig a Bizottság azon – kidolgozás alatt álló – útmutatójára hívta fel a 
figyelmet, amely elsősorban gyakorlati megoldásokkal kívánja szemléltetni a szociális 
szempontok közbeszerzésekben való alkalmazhatóságát.  
 
2009. októberében, Stockholmban került megrendezésre a „a Kisvállalkozások 
Európai Kartájától a Kisvállalkozói Intézkedéscsomagig” című nemzetközi 
konferencia, amelyet az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő Svédország 
szervezett. A konferencia célja a kis- és középvállalkozások (kkv-k) szempontjából 
fontos témák áttekintése, és legfőképpen is az egyes tagállamokban kialakult ún. „jó 
gyakorlatok” bemutatása volt. A konferencián előadóként részt vett a Közbeszerzések 
Tanácsának munkatársa is, ugyanis a szervezők felkérték a Tanácsot, hogy 
mutasson be egy – a Bizottság által kiválasztott –, a kkv-k helyzetét javító magyar 
megoldást.  
 
Az innovatív megoldások alkalmazását elősegítendő került megrendezésre 2009. 
októberében, Stockholmban a „Közbeszerzések és Innováció” című konferencia a Svéd 
Innovációs Ügynökség szervezésében. A rendezvény – gyakorlati példákkal is 
szemléltetve – annak bemutatására vállalkozott, hogy milyen magatartást kíván a 
közbeszerzési eljárások érintett szereplőitől az, ha a közbeszerzési eljárások során az 
egészségügyi rendszer fejlesztését, fokozott innovációját is szem előtt tartják.  
 
11. A közbeszerzési eljárások alapján kötött szerződések figyelemmel kísérése 
 
A Közbeszerzések Tanácsa a Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének l) pontjában rögzített 
feladatkörében figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárások alapján megkötött 
szerződések módosítását és tejesítését. A Tanács e feladatát az ajánlatkérőknek a Kbt. 
307. §-ának (1) bekezdése alapján külön jogszabályban meghatározott minta szerint 
elkészített és a Közbeszerzési Értesítőben közzétett tájékoztatóinak vizsgálata alapján 
látja el. 
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A 2009-es év során beérkezett tájékoztató hirdetmények ellenőrzése alapján az alábbi 
tendenciák figyelhetők meg a beszámolási időszakban. 
 
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések módosításáról szóló 
tájékoztatók kapcsán megállapítható, hogy a szerződő felek leggyakrabban a 
teljesítési határidőt, valamint az ellenértéket módosították közös megegyezéssel. 
 
 
A teljesítési határidő módosításánál a felek sok esetben hivatkoztak a nem megfelelő 
időjárási körülményekből adódó határidőcsúszásokra, az engedélyezési folyamatban 
részt vevő hatóságok ügyintézésnek elhúzódására, továbbá arra, hogy a vállalkozási 
szerződéssel érintett terület egyúttal régészeti terület is, melyen a hatóság – előre nem 
látható – próbafeltárásokat végez. 
 
A szerződéses ellenérték módosításának körében pedig a felek a leggyakrabban arra 
hivatkoztak, hogy a gazdasági válságból eredő hitelpiaci környezet negatív irányú 
változása (jelentős hitelkamat növekedés), illetve az egyes adótörvények és azzal 
összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény által 
bevezetett ÁFA-kulcs változása indokolta a szerződések módosítását. Gyakran 
hivatkoztak a szerződő felek arra is, hogy változott az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36. § (1) bekezdése, továbbá, hogy a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény 365. § (1) bekezdése szerint a közhasznú társaságnak legkésőbb 
2009. július 1-jéig a társasági szerződés módosításával nonprofit korlátolt felelősségű 
társasággá kellett átalakulniuk. 
 
A szerződések módosításával kapcsolatban feltüntetett indokokat illetően 
összességében elmondható, hogy az ajánlatkérők törekszenek teljes körű, a Kbt. 
303. §-ában foglalt feltételeket kielégítő indokolását adni a szerződés módosításának. 
Mindez önmagában nem jelenti azt, hogy levonható lenne az a következtetés, mely 
szerint a szerződések módosítására minden esetben jogszerűen került sor. Az 
„önbevallásra” építő rendszer ugyanis nem nyújt lehetőséget a módosítások valódi 
indokának mögöttes vizsgálatára.  
 
A szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatók tartalmi vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések 
döntő többsége az ajánlatkérők bevallása szerint szerződésszerű teljesítéssel zárult, a 
közbeszerzési eljárásban részt vevő ajánlattevők alapvetően szerződésszerűen teljesítik 
a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződésekben vállalt 
kötelezettségeiket. A tájékoztatókban feltüntetett jelentéktelen szerződésszegés oka – a 
korábbi évekhez hasonlóan – a szerződésekben kikötött teljesítési határidők be nem 
tartása. Az ajánlatkérők ilyen esetben – néhány kivételtől eltekintve – késedelmi 
kötbért érvényesítettek az ajánlattevőkkel szemben. 
 



 89

 
12. A közbeszerzésekről szóló nyilvántartások vezetése 
 
A Közbeszerzések Tanácsa a Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének ea) illetve f) pontja 
értelmében nyilvántartást vezet az ajánlatkérőkről, valamint a közbeszerzésekről. A 
2009. évi statisztikai adatokat a Beszámoló melléklete tartalmazza. 
 
A statisztikákhoz szükséges információk elsődleges forrásai a Közbeszerzési 
Értesítőben közzétett tájékoztatók az eljárások eredményeiről, valamint az 
ajánlatkérők éves statisztikai összegzései, melyet a Kbt. értelmében az ajánlatkérők 
kötelesek megküldeni a Tanácsnak.  
 
A közbeszerzési statisztikai adatokkal kapcsolatban a Tanácsnak jelentési 
kötelezettsége van az Európai Bizottság részére (a Közbeszerzési Tanácsadó 
Bizottság mellett működő statisztikai munkacsoporton keresztül), melynek minden 
évben, határidőben és hiánytalanul eleget tesz. A Bizottság rendszeresen megjelenő 
értékelései Magyarországot azon országok között tartják nyilván, amelyek mind 
formai, mind tartalmi vonatkozásban megfelelnek a statisztikai adatgyűjtésre és 
továbbításra vonatkozó elvárásoknak. 
 
A nyilvántartások vezetését érintő változás, hogy az ajánlatkérők jegyzékével 
kapcsolatban a módosított Kbt. már nemcsak a bejelentkezést, hanem az adatokban 
bekövetkezett változásokról szóló értesítést is az ajánlatkérők kötelezettségévé teszi. 
Az elfogadott módosítás kiegészül azzal a rendelkezéssel, hogy hirdetményt csak azon 
ajánlatkérők jelenthetnek meg a Közbeszerzési Értesítőben, amelyek szerepelnek a 
Tanács által vezetett ajánlatkérői listán. A változások nagymértékben hozzájárultak a 
Tanács lista aktualizálása érdekében tett erőfeszítéseinek hatékonyságához. 
Összességében elmondható, hogy a beszámolási időszakban több mint 3100 
ajánlatkérő végezte el adatainak felülvizsgálatát, ami már meghaladja a 
hirdetményfeladások alapján 2500-ra becsült aktív, eljárásokat folytató intézmények 
számát. 
 
A nyilvántartások vezetésével összefüggésben érdemes itt is hivatkozni a Tanács által 
2008. decemberében megkezdett átfogó informatikai fejlesztésre. A közbeszerzési 
adatbázis (benne az ajánlatkérők, közbeszerzési eljárások, illetve az eljárásokkal 
kapcsolatos dokumentumok nyilvántartásával), illetve az erre épülő statisztikai 
riporting eszköz jelentős előrelépés lesz a közbeszerzési nyilvántartások tekintetében. 
 
Lényeges kiemelni, hogy az adatbázis működése (és a benne tárolt adatok 
megbízhatósága) nagyban függ a regisztrált ajánlatkérőktől (illetve az ajánlatkérők 
saját adatainak karbantartásától), valamint a közbeszerzési eljárások központi 
dokumentumainak számító hirdetményektől. A Tanács elképzelései szerint ezt 
elősegítendő az ajánlatkérői névjegyzék vezetése az adatbázis éles indulását követően 
az on-line regisztráción és adatkarbantartáson fog alapulni, emellett célunk az is, hogy 
a hirdetmények elektronikus megküldése valamennyi eljárás kapcsán kötelező legyen. 
Az elektronikus környezettel ugyanis nagymértékben javítható az adatbázis minősége, 
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megbízhatósága (tekintettel arra, hogy egy informatikai rendszerben korlátozhatók, 
vagy adott esetben ki is zárhatók bizonyos típusú hibák, míg a papír alapú 
kommunikáció számos hibalehetőséget rejt magában).      
 
13. A Közbeszerzések Tanácsa feladatainak ellátásával összefüggő kérdések  

 
A Kbt. a Közbeszerzések Tanácsát évente legalább hat ülés tartására kötelezi.  
 
A Tanács az elmúlt évben összesen tíz ülést tartott, melyek közül hétre a 2009. évre 
elfogadott munkatervvel összhangban került sor, míg további három rendkívüli ülés 
megtartását az aktuális feladatok indokolták. A rendes ülések keretében a Tanács 
elsősorban általános feladataihoz kapcsolódóan hozott határozatokat. (Például a 
Tanács éves parlamenti beszámolójának jóváhagyása, a Kbt. módosításával 
kapcsolatos álláspont kialakítása, a módosítások hatályba léptetésével és 
alkalmazásával kapcsolatos feladatok, a Tanács informatikai fejlesztésének feladatai, a 
korrupció témakörében készített tanulmány elfogadása, az ajánlások felülvizsgálata, új 
útmutatók kiadása, a Tanács gazdálkodásával összefüggő ügyek, stb.) A Tanács 
rendkívüli ülésein tájékoztatást kapott a Kormány korrupcióellenes intézkedési 
csomagjáról, az ahhoz kapcsolódó törvénymódosítási javaslatoknak a Tanács helyét, 
szerepét, feladatkörét érintő összefüggéseiről, illetve megtárgyalta és elfogadta a 
Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, a tisztségviselők 
megválasztásánál alkalmazandó eljárásrenddel történő kiegészítését. 
 
A Tanács a folyamatos munkavégzést, illetve döntéseinek előkészítését és 
végrehajtását – a Titkárság ehhez kapcsolódó, törvényben megfogalmazott feladatain 
túl – állandó, illetve ad-hoc munkabizottságai útján segíti elő. A 2009. évi súlyponti 
feladatokkal összefüggésben ez elsősorban az Informatikai Munkabizottság és a 
Jogszabály-előkészítéssel és ajánlás kiadásával foglalkozó munkabizottság részére 
jelentett tetemes elfoglaltságot. A Tanács által lefolytatott közbeszerzési 
eljárásokhoz – Közbeszerzési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően – 
tanácstagokat jelöl ki az ajánlati felhívások, illetve dokumentációk elkészítéséhez, 
továbbá a beérkezett ajánlatokat elbíráló bizottságokba.  

 
A 2009. évben a Tanács tisztségviselőit érintő változásokra is sor került. A törvényben 
előírt kinevezési, megbízási határidők lejárta miatt esedékessé vált választások 
eredményeként a Tanács 2009. október 28-ai ülésén dr. Bakonyi József személyében 
új elnököt, 2009. november 19-ei ülésén Hódsági Tamás személyében pedig új 
alelnököt választott.  

 
A megbízásról történt lemondás miatt a Döntőbizottság vezetésében is változás történt. 
A Tanács 2009. március 26-ai ülésén dr. Engler Magdolnát a Döntőbizottság elnökévé, 
2009. május 14-én pedig dr. Nagy Gizellát a Döntőbizottság elnökhelyettesévé 
választotta. 
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14. A Közbeszerzések Tanácsa gazdálkodása 
 
A Közbeszerzések Tanácsa az „I. Országgyűlés költségvetési fejezet” 5. címen 
nyilvántartott önálló, autonóm államigazgatási szervezete, annak alfejezete. A 
költségvetési törvény rendelkezése alapján az alfejezet felett a tervezési, előirányzat 
módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési jogot és 
kötelezettséget a Közbeszerzések Tanácsának elnöke látja el. 
 
A Tanács 2009. évi költségvetésében az eredeti kiadási előirányzat 1.602,5 millió 
forintban került meghatározásra. A bevételi előirányzat 1422,9 millió forint saját 
bevételből, továbbá 176,9 millió forint intézményi és 2,7 millió forint fejezeti 
költségvetési támogatásból tevődött össze. A saját bevételek a közzétételi díjból, a 
döntőbizottsági eljáráshoz, a minősített ajánlatevők hivatalos jegyzékbe vételéhez és a 
hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékbe vételéhez kapcsolódó igazgatási 
szolgáltatási díjból, valamint a Döntőbizottság által lefolytatott jogorvoslati eljárás 
keretében kiszabott bírságból tevődnek össze. A saját bevételek között meghatározó 
szerepet játszó közzétételi díjtételek összege a Tanácstól független feltételektől, a 
közbeszerzési eljárások, illetve a közzétett hirdetmények számának és terjedelmének 
alakulásától függ. 
 
A beszámolási időszak alatt a központi, fejezeti és saját hatáskörben végrehajtott 
módosítások alapján a kiadások ténylegesen realizált összege 2.640,5 millió forint 
volt, míg a bevételi oldalon a saját bevételek összege 2.493,7 millió forintot tett ki. A 
költségvetési támogatás központi intézkedés alapján 186,3 millió forintban teljesült. 
 
A kiadási, bevételi és támogatási tényadatok alakulását az előző év adataival 
összehasonlítva az alábbi táblázat mutatja: 
 

Megnevezés 2008. évi tény
2009. évi 

előirányzat 
2009. évi tény 

Kiadások: 1.856,9 1.602,5 2.640,5 
ebből:  
személyi juttatás 

 
667,0 

 
625,3 

 
668,6 

 

központi 
beruházás 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Bevételek 1.951,6 1.422,9 2493,7 
Támogatás 255,3 176,9+2,7* 186,3 
Maradvány 958,9  998,4 

         * A 2,7 millió forint fejezeti egyensúlyi tartalék nem került felhasználásra 
 

A kiadások 2009. évi növekedése alapvetően a bevételek növekedésével függ össze, 
melynek következtében a központi költségvetést megillető befizetések is magasabb 
szinten alakultak. 2009-ben a Tanács részéről teljesített befizetések összege 1.289,9 
millió forintot tett ki, ami az éves teljes kiadásainak 49%-át képviselte. (Ez az összeg 
tartalmazza a költségvetésbe befizetett ÁFA összegét, a befolyt bírságból a 
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költségvetést megillető 50%-os részarányt, továbbá a 2008. évben keletkezett 958,9 
millió forint maradványból a költségvetésbe befizetett 820,6 millió forint összeget is.) 
A tárgyévre engedélyezett 2 fős létszámnövekmény költségkihatása kis mértékben 
ugyancsak kiadásnövekedést eredményezett. 
 
A bevételek alakulását elsősorban a Kbt. 2009. április 1-től hatályos módosítása, 
valamint az EU-s források felhasználásának érzékelhető javulása következtében 
ugrásszerűen megnövekedett számú eljárás utáni hirdetményellenőrzési díjbevételek 
jelentős növekedése (az előirányzott 1020 millió forint helyett 2007,5 millió forint) 
befolyásolta. 
 
A Kormány által 958,9 millió forint összegben jóváhagyott 2008. évi maradványból 
felhasznált 138,3 millió forint, továbbá az államháztartáson kívülről visszatérülő 
felhalmozási célú támogatási kölcsön (lakástámogatás) visszatérülése is a bevételek 
növekedésével járt.   
 
A Tanács költségvetési támogatása a költségvetési törvényben rögzített 179,6 millió 
forint előirányzathoz képest a központilag elhatározott kereset kiegészítéshez 
biztosított 9,4 millió forint költségvetési többlettámogatás következtében 186,3 millió 
forintban teljesült. 
 
A Közbeszerzések Tanácsa létszámát a költségvetési törvény a 2009. évre – két fős 
létszámbővítést lehetővé téve – 87 főben rögzítette. Az apparátus tényleges állományi 
létszáma az előirányzatnak megfelelően változott, de a Kbt. folyamatos módosításával 
összefüggésben a Tanácsra háruló növekvő feladatok további létszámnövekedést tettek 
volna szükségessé. 
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IV. fejezet 
 

A Közbeszerzési Döntőbizottság tevékenysége a beszámolási 
időszakban 

 
 
1. A Döntőbizottság munkájának általános jellemzői 
 
1.1. A jogi környezet 
 
A Döntőbizottság jogorvoslati tevékenységének alapját az Európai Parlament és a 
Tanács által elfogadott irányelvek képezik. Nevezetesen az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv, továbbá a vízügyi, 
energia-, a közlekedési és a postai ágazatokban működő szervezetek közbeszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK irányelv.  
Az irányelvek határozzák meg a közbeszerzési eljárások egészét átható alapelveket, 
követelik meg az egyenlő elbánást és az átláthatóságot, a megkülönböztetés-mentes 
eljárást. Az irányelvek tételes jogi előírásai állapítják meg a közbeszerzési eljárások 
egyes cselekményeinek alapvető és a tagállamokra is kötelező rendelkezéseit.  
A Döntőbizottság munkája során jogforrásként az irányelvek rendelkezéseit és az azok 
alapján meghozott európai bírósági ítéleteit is alkalmazza.  
 
Az irányelvek átültetésére hozta meg a hazai jogalkotó – az Európai Uniós tagállamok 
egyik leghosszabb közbeszerzési törvényét – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvényt (továbbiakban: Kbt.), mely 2004. május 1. napján lépett hatályba.  
Az eltelt évek során a közbeszerzési törvény több alkalommal is módosult, 
kiemelkedik ezek közül az elmúlt év, mivel 2009. évben nyolc alkalommal került 
sor változtatásra. Megítélésünk szerint a törvény ilyen gyakori módosítása nem 
biztosítja a kiszámíthatóságot, a tervezhetőséget, nehezíti a jogkövető magatartást, 
elbizonytalanítja a joggyakorlatot.  
 
Az Országgyűlés 2008. december 8-án fogadta el a közbeszerzési törvény 
módosításáról szóló 2008. évi CVIII. törvényt, melynek szakaszos 
hatálybaléptetéséről rendelkezett.  
A törvénymódosítás a közbeszerzési eljárások több alap jogintézményét érintette, 
például a hiánypótlást, a kirívóan alacsony ellenszolgáltatást, az eljárás 
eredménytelenné nyilvánításának eseteit. A törvénymódosítás egyes ajánlatkérők 
számára kötelezővé tette a részajánlatok biztosítását, megkövetelte az ajánlatkérői 
honlapokon széles körű tájékoztatás nyújtását, a dokumentáció kötelező részévé tette a 
szerződéstervezetet. A közbeszerzési törvénybe is épített be a fizetési fegyelmet 
erősíteni célzó, illetve a körbetartozásokat csökkenteni hivatott rendelkezéseket. 
Enyhíteni kívánta az ajánlattevőket sújtó adminisztratív terheket, például az igazolások 
területén, valamint elvi éllel mondta ki, hogy a formai előírásokat minimalizálni kell.  
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Az elmúlt évben a jogviták egy részének tárgyát az képezte, hogy miként kell 
értelmezni, illetve alkalmazni az új előírásokat, illetve megmutatkoztak egyes 
változtatások (pl. eredménytelenség kötelező esete) hátrányos hatásai is.  
 
A 2008. évi CVIII. törvény megalkotása során a fő szempontok közé tartozott az is, 
hogy a közbeszerzési törvénynek a jogorvoslati eljárásokra vonatkozó szabályozása 
feleljen meg az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelvének – mely 
2007. december 11-én került elfogadásra – a 89/665/EGK és a 92/13/EGK Tanácsi 
irányelvek módosításáról. A 2010. január 1-től hatályba lépő rendelkezések 
értelmében jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor automatikusan beáll a 
szerződéskötési tilalom, amely még szélesebb körben biztosítja a reparáció 
lehetőségét a jogorvoslati eljárásokban.  
A törvénymódosítás fő célkitűzései között szerepelt az is, hogy a közbeszerzési 
eljárások először a közösségi, majd a nemzeti eljárásrendben is elektronikus úton 
kerüljenek lebonyolításra, melyet követően valamennyi jogorvoslati fórumon a 
jogviták is elektronikus úton kerüljenek lefolytatásra.  
2009. év végére gyakorlatilag a közbeszerzési piac minden oldala megállapította, hogy 
nem állnak fenn a feltételei teljes körűen a közbeszerzési eljárások elektronikus 
lefolytatásának, majd azt követően a jogorvoslati eljárások elektronikus 
lebonyolításának. A jogalkotó a 2010. évi XII. törvénnyel a teljes körű kötelező 
elektronikus lefolytatásra vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezte.  
A Döntőbizottság úgy ítéli meg, – figyelemmel arra, hogy az irányelvek is kitérnek a 
folyamatok elektronizálására – hogy az elkövetkezendő időszakban, években egyre 
szélesebb körben lesz biztosított az elektronikus ügyintézés. Az ehhez szükséges 
informatikai fejlesztés már folyamatban van.  
 
Áttekintve a 2009. év jogorvoslati ügyeit rögzíthető, hogy még élesebbé vált az 
ajánlattevők közötti verseny. Az ajánlattevők a közbeszerzési törvény értelmezési 
problémáit, esetleges nem megfelelő szabályozását is fel kívánják használni arra, hogy 
a többi ajánlattevő ajánlata érvénytelenné nyilvánításra kerüljön, akár még azon az 
áron is, hogy emiatt a közbeszerzési eljárás eredménytelenül fejeződjön be. 2009. 
április 1-től kezdődően a közösségi eljárásrendben a Kbt. 92/A. § (2) bekezdése szerint 
ugyanis eredménytelen a közbeszerzési eljárás, ha több ajánlatot nyújtottak be, de a 
benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat marad. 
Ajánlatkérők közbeszerzési eljárásai ez okból időben jelentősen elhúzódnak, 
jellemzővé vált, hogy ugyanazon közbeszerzési eljárást többször is megtámadnak a 
Döntőbizottság előtt.  
Mindezek kiküszöbölését segítené, ha jelentősen csökkentésre kerülnének a verseny 
érdemi elbírálásához nem szükséges, felesleges ajánlatkérői előírások, illetve a 
kötelező eredménytelenség esetének alkalmazását – ha fenntartása indokolt – konkrét 
feltételekhez kötnék.  
 
A gazdasági válság hatása jelentkezett abban, hogy megemelkedett a kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatás miatti jogorvoslati ügyek száma. Egyes ajánlattevők a szerződés 
elnyerése érdekében ajánlati áraikat már oly mértékben csökkentik le, hogy a 
teljesítésre nem biztosít fedezetet a kapott ellenszolgáltatás. A kötelező előírásokat 
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(munkavállalói foglalkoztatás, annak terhei, stb.) betartó vállalkozók velük szemben 
hátrányba kerülnek, emiatt kezdeményeznek jogorvoslati eljárásokat. Észlelhető az is, 
hogy az ajánlatkérők sem kívánnak már a kirívóan alacsony ellenszolgáltatást ajánló 
ajánlattevőkkel mindenáron szerződést kötni, mivel annak hátrányos következményei 
(pl. a teljesítés ellehetetlenülése) őket sújtaná.  
 
A korábbi években minimális számban támadták meg a hirdetményeket amiatt, hogy 
nem biztosítják a részajánlatot az ajánlatkérők, pedig a Kbt. alapelvi rendelkezéseire 
tekintettel jogi akadálya nem volt ilyen típusú ügyek elbírálásának. A kötelező 
részajánlat bevezetése ráirányította a figyelmet arra, hogy megnövelhetők az adott 
beszerzési területen tevékenységet végző vállalkozások lehetőségei és ennek 
érdekében több esetben kezdeményeztek, részben hivatalból is jogorvoslatot.  
 
A törvényi szabályozás biztosítja a széles körű nyilvánosságot, ugyanis a megkötött 
szerződések, azok módosításai, majd teljesítése alapvető adatainak és jellemzőinek a 
közzétételét rendeli el. Ezen előírások több éve hatályban vannak, ugyanakkor az 
elmúlt évben sem emelkedett, továbbra is nagyon alacsony (évi egy-két ügy) azon 
jogviták száma, amelyeket a szerződések jogsértő módosítása, illetve teljesítése miatt 
kezdeményeztek.  
 
1.2. A jogorvoslati eljárások kezdeményezése, a jogorvoslati ügyek számának 
alakulása 
 
A Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárás kérelemre, illetőleg hivatalból 
indulhat meg.  
 
A 13. sz. táblázat mutatja be, hogy 1996-tól kezdődően miként alakult a 
Döntőbizottság előtt folyamatban volt jogorvoslati eljárások száma. A 2007., 2008. évi 
csökkenést követően jelentősen emelkedett a Döntőbizottság előtt megtámadott 
közbeszerzések száma. A Döntőbizottságnak 2009-ben 35%-al több jogorvoslati 
ügyben kellett döntést hoznia.  
 
A közbeszerzési törvény meghatározza a jogorvoslati eljárás kezdeményezésére 
jogosultak körét. Egyrészt jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be a közbeszerzési eljárás 
közvetlen résztvevői (ajánlatkérő, részvételre jelentkező, ajánlattevő), másrészt pedig 
mindazon érdekeltek, akiknek jogát, jogos érdekét a közbeszerzési törvénybe ütköző 
magatartást sérti, vagy veszélyezteti. Jogorvoslati kérelem benyújtását abban az 
esetben engedi meg a törvény a kérelmezők számára, ha joguk, jogos érdekük sérült.  
 
A 2008. évi 487 jogorvoslati kérelemhez képest 2009-ben összesen 669 kérelmező 
nyújtott be jogorvoslati kérelmet a Döntőbizottsághoz (14. sz. táblázat). 
Megállapítható, hogy az elmúlt évben jelentősen, 37%-al megemelkedett a 
jogorvoslati kérelemre indult jogorvoslati eljárások száma. 
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A Döntőbizottság előtti jogorvoslati ügyek alapján rögzíthető, hogy az ajánlatkérők 
minden évben, így 2009-ben is minimális számban kezdeményeztek jogorvoslati 
eljárást saját közbeszerzési eljárásuk ellen. Erre általában abban az esetben kerül sor, 
ha az ajánlatkérőnek minősülő szervezet a döntését követően ismeri fel annak jogsértő 
jellegét és a jogszerűség biztosítása érdekében él a jogorvoslati jogával. A jogviták 
döntő részét az érdekeltséggel rendelkező gazdasági szereplők, a részvételre 
jelentkezők, illetve ajánlattevők kezdeményezik. Megemelkedett a közbeszerzési 
eljárások indító dokumentumai, a felhívások és dokumentációk ellen benyújtott 
kérelmek száma. A korábbi évekhez képest kérelmezők gyakrabban élnek azzal a 
lehetőséggel, hogy a hirdetmények, dokumentációk jogsértő jellegének kiküszöbölését 
kérjék annak érdekében, hogy egyenlő eséllyel részt vehessenek a közbeszerzési 
eljárásokban. E körben jellemzően az ajánlatkérők túlzott mértékben támasztott 
alkalmassági feltételeit, illetve a műszaki specifikációk azon részeit támadják, melyek 
teljesítésére nem képesek. Továbbra is alacsonyabb számban támadják meg 
ajánlatkérőknek a közbeszerzési eljárások menetében hozott döntéseit, pl. a 
hiánypótlási felhívásokat. A jogviták jelentős része változatlanul az ajánlatkérők 
eljárást lezáró döntése ellen irányul.  
 
A közbeszerzési törvény taxatíve meghatározza, hogy mely személyek, szervezetek 
jogosultak hivatalból, a feladatkörük ellátása során tudomásukra jutott jogsértés esetén 
jogorvoslati eljárást kezdeményezni annak érdekében, hogy biztosított legyen a 
közbeszerzési eljárások jogszerű lefolytatása.  
Hivatalból jogorvoslati eljárás kezdeményezésre jogosultak: 

� Közbeszerzések Tanácsának Elnöke (2009. március 31-ig a tagjai is), 
� Állami Számvevőszék 
� a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, 
� közigazgatási hivatal 
� kincstár, 
� országgyűlési biztos, 
� a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában 

jogszabály alapján közreműködő szervezet, 
� központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet,  
� Gazdasági Versenyhivatal (2009. április 1-től) 

 
A hivatalbóli kezdeményezések száma az elmúlt években fokozatosan csökkent. 2007-
ben még 121 esetben éltek arra jogosultak a kezdeményezés lehetőségével. Ehhez 
képest 2008-ban 36%-al kevesebb ügyben, 77 esetben került sor hivatalbóli 
kezdeményezés benyújtására. 2009. évben pedig összesen 58 esetben nyújtottak be 
hivatalból kezdeményezést az arra jogosultak, ami azt jelenti, hogy további 25%-os 
csökkenés következett be. A csökkenés bekövetkezése részben összefügghet azzal a 
körülménnyel, hogy a Közbeszerzések Tanácsának tagjai nem, hanem kizárólag a 
Közbeszerzések Tanácsának elnöke indíthat hivatalból jogorvoslati eljárást 2009. 
április 1. napjától. (14. sz. táblázat)  
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Jogorvoslati eljárásokat kezdeményezett hivatalból a Közbeszerzések Tanácsa Elnöke, 
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék, a támogatást nyújtó és 
közreműködő szervezetek (VÁTI Kft., Pro-régió Kft., stb.). 
Legnagyobb mértékben, több mint 50%-ban a támogatást nyújtók, illetőleg 
közreműködő szervezetek nyújtottak be hivatalbóli kezdeményezést.  
 
1.3. A Döntőbizottság Elnökének feladata a hirdetmény közzététele nélküli 
közbeszerzési eljárások jogszerűségének ellenőrzésében 
 
A magyar jogalkotó 1999. szeptember 1. napjától kezdődően alakította ki azokat a jogi 
kereteket, amelyek szerint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások a 
Döntőbizottság Elnökének törvényességi kontrollja mellett indíthatók meg.  
A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megkezdésekor az 
ajánlatkérőknek tájékoztatást kell adni a Döntőbizottság Elnöke számára a választott 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásfajtát megalapozó körülményekről, 
valamint meg kell küldeni az ajánlattételi felhívást és közölni kell az ajánlattételre 
felhívott szervezetek nevét, címét.  
A Döntőbizottság Elnökének a feladata annak vizsgálata a megküldött ajánlatkérői 
tájékoztatások alapján, hogy a kivételesen alkalmazható hirdetmény nélküli 
eljárásfajták feltételei fennállnak-e, melyek hiánya esetén – a jogsértés kiküszöbölése, 
a hirdetményes, nyilvánosságot biztosító eljárások lefolytatási lehetőségének 
megteremtése érdekében – hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezhet.  
 
A korábbi évek statisztikai adatai alapján megállapítható, hogy ajánlatkérők az 
elmúlt évben indították a legtöbb hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást, 
összesen 1609-et. Ez a 2008. évi 1054 tájékoztatáshoz képest több, mint 52%-os 
emelkedést jelent. (15. sz. táblázat) 
A hirdetmény közzététele nélküli eljárások számának ilyen jelentős mértékű 
emelkedése nagy munkaterhet jelentett.  
Megítélésünk szerint a tájékoztatások nagymértékű emelkedésének az oka részben az, 
hogy 2009. április 1. előtt az akkori nemzeti értékhatár alatti, de az egyszerű 
értékhatárt meghaladó értéktartományban nem terhelte közbeszerzési eljárás 
lefolytatási kötelezettség az ajánlatkérőket a hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárásfajták feltételeinek fennállása esetén. Ezt a lehetőséget a jogalkotó 2009. április 
1-től kezdődően megszüntette azzal, hogy leszállította a nemzeti értékhatárt és a 
nemzeti rezsimben is – szűk körű kivételek mellett – elrendelte alkalmazni a 
hirdetmény közzététele nélküli eljárásokra irányadó szabályokat.  
 
A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások megoszlása a különböző 
jogalapok tekintetében a következőképpen alakult. 
 
A beszámolás időszakában a keretmegállapodásos eljárások körében lefolytatott 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások aránya jelentősen nem változott 
az előző évekhez képest. 2007. évben arányuk 23,4%, 2008-ban 19% volt, míg a 
beszámolási időszakban 20% volt az összes hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások 
viszonylatában.  
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A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásfajták közül legnagyobb arányban továbbra is 
azon eljárásfajta került alkalmazásra, melyet arra alapítanak, hogy a szerződést 
műszaki technikai sajátosságok, művészeti szempontok, vagy kizárólagos jogok 
védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, vagy személy képes teljesíteni. 
E jogcímre alapított eljárásfajta aránya: 2007. évben 21,6%, 2008. évben 31,8% volt. 
A beszámolási időszakban 2009. évben tovább emelkedett, 35% lett.  
 
Kismértékű változást mutat azon hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások 
aránya, amelyeket az eredménytelenül zárult nyílt, meghívásos, vagy egyszerűsített 
eljárást követően választottak az ajánlatkérők.  
2007. évben az ilyen eljárásfajták előfordulása 17,4% volt, majd 2008. évben 12,4%-
os mértékre csökkent. A beszámolás időszakában az előző évhez képest változatlanul 
az összes hirdetmény nélküli eljáráshoz viszonyítottan 12,4%-os volt a részesedése.  
 
A kiegészítő építési beruházásra, illetve szolgáltatásra alapított hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárások aránya az előző év 9,5% arányához képest érdemben nem 
változott.  
 
A rendkívüli sürgősség miatt indított eljárások aránya - a 2004. évi kiemelkedően 
magas 28,8%-hoz képest - 2005. évtől kezdődően csökkent. 2007. évben 10%, 2008. 
évben 8,6 % volt. A beszámolási időszakban ezen jogalap előfordulása tovább 
csökkent, 7%-ot képviselt a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások 
között.  
 
A Döntőbizottság Elnöke részére megküldött tájékoztatások tartalma általánosságban 
kielégíti a törvény által előírt követelményeket. Ajánlatkérők egy része már a 
tájékoztatásához mellékeli a választott eljárásfajtára vonatkozó, annak jogszerűségét 
alátámasztó okiratokat. Ugyanakkor megállapítható az is, hogy nagyon magas számú 
azon tájékoztatások száma, amelyekben nem közlik ajánlatkérők azokat az érdemi 
információkat, adatokat, amelyek alapján megalapozottan megítélhető lenne a 
választott eljárásfajta feltételeinek a fennállása. Erre tekintettel szükséges az, hogy a 
Döntőbizottság Elnöke a vizsgálata során hiánypótlást rendeljen el. Az elmúlt évben 
kiemelkedően magas számban, 736 esetben hívta fel a Döntőbizottság Elnöke 
ajánlatkérőket hiánypótlásra, mely a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárások összes számához képest 46%-os részt képvisel. A hiánypótlási felhívásra 
általában ajánlatkérők becsatolják a kért további dokumentumokat, továbbá számos 
esetben módosítják még az ajánlattételi határidő letelte előtt a felhívásuk 
rendelkezéseit.  
A beszámolás évében is jellemző maradt, hogy ajánlatkérők visszavonják akkor az 
ajánlattételi felhívásukat, ha a Döntőbizottság Elnöke által kiküldött hiánypótlási 
felhívás alapján aggályosnak ítélik eljárásuk jogszerűségét. 2009-ben 55 esetben 
vonták vissza ajánlatkérők a közbeszerzési eljárásukat indító felhívásukat.  
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A Döntőbizottság Elnöke a közbeszerzési törvényben meghatározott rövid, 15 napos 
határidőn belül kezdeményezhet jogorvoslati eljárást ajánlatkérők hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárása ellen. A Döntőbizottság Elnöke kizárólag a 
jogalap választása és az ajánlattételi felhívás jogszerűsége körében rendelkezik 
hivatalbóli jogorvoslati eljárás kezdeményezési jogkörrel. 
A Döntőbizottság Elnöke a számára megküldött tájékoztatások és a hiánypótlási 
felhívásra utólag becsatolt nyilatkozatok, iratok alapján mérlegeli azt, hogy 
megállapítható-e a választott eljárásfajta jogszerűsége, vagy feltételezhető az eljárás 
megalapozatlansága, ez utóbbi esetben megindítja a jogorvoslati eljárást.  
 
A Döntőbizottság Elnöke 2009. évben összesen 134 esetben kezdeményezett 
jogorvoslati eljárást az ajánlatkérők által indított hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárások ellen, melyet a 15-16. sz. táblázat mutat be.  
2008. évben 72 esetben történt hivatalbóli kezdeményezés a Döntőbizottság Elnöke 
részéről, mely az akkori évi 1054 hirdetmény közzététele nélküli eljárás 6,8%-ában 
eredményezett jogorvoslati eljárást.  
2009. évi 134 hivatalbóli kezdeményezés a Döntőbizottság Elnöke részéről azt jelenti, 
hogy az 1609 összes hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 8,3%-a 
tekintetében élt jogorvoslat kezdeményezési jogosultságával.  
 
A 17. sz. táblázat mutatja be a Döntőbizottság Elnöke által hivatalból 
kezdeményezett jogorvoslati eljárásokban meghozott döntéseket. Ajánlatkérők 
változatlanul nagyon magas arányban, közel 27%-os mértékben éltek azzal a jogi 
lehetőségükkel, hogy visszavonták az ajánlattételi felhívásukat az ajánlattételi 
határidőt megelőzően és emiatt szüntette meg a Döntőbizottság ezeket a jogorvoslati 
eljárásokat, így ezekben az esetekben érdemi elbírálásra a felhívás visszavonása miatt 
nem kerülhetett sor. Érdemben a Döntőbizottság 98 esetben bírálta el a Döntőbizottság 
Elnökének hivatalbóli kezdeményezését és 80%-ban jogsértést állapított meg és 
további jogkövetkezményeket alkalmazott, míg 20%-ban a jogsértés hiányát.  
 
1.4. A jogorvoslati eljárások bemutatása a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői 
szerint 
 
A Kbt. kógensen meghatározza mely szervezetek minősülnek ajánlatkérőnek, akiknek 
a kötelezettsége visszterhes beszerzési igényeik kielégítésére közbeszerzési eljárás 
lefolytatása.  
A törvény az ajánlatkérőket két fő csoportba osztja.  
Az első csoportba az ún. klasszikus ajánlatkérők tartoznak. A Kbt. ilyen 
szervezetnek minősíti egyebek mellett pl. a minisztériumokat, a központosított 
közbeszerzés ajánlatkérőjét, a központi költségvetési szerveket, az önkormányzatokat, 
az ún. közjogi szervezeteket, illetve azokat a társulásokat, amelyeket egy vagy több, az 
előzőekben felsorolt szervezet hoz létre.  
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Az ajánlatkérők másik nagy csoportját az ún. közszolgáltatók képezik. A törvény 
meghatározott ágazatokban tevékenykedő (vízügyi, energia, közlekedési és postai 
ágazatok) szervezeteket minősíti ajánlatkérőnek és rájuk rugalmasabb, ún. különös 
szabályozást állapít meg.  
Kimondja azt is a szabályozás, hogy a közszolgáltatók az általuk végzett releváns 
tevékenységgel közvetlenül összefüggő beszerzéseikre kötelesek alkalmazni a Kbt-t.  
 
A hosszú évek statisztikája alapján megállapítható, hogy az önkormányzatok, illetve 
intézményeik által lefolytatott közbeszerzési eljárásokat támadják meg 
legmagasabb számban a Döntőbizottság előtt.  
Az ilyen eljárások száma 2007. évben 386 (az összes jogorvoslati eljárások 51%-a), 
2008-ban 331 (az összes jogorvoslati eljárások 52%-a) volt. A beszámolás évében 
összesen 471 esetben kezdeményeztek önkormányzatok, önkormányzati költségvetési 
szervek, illetve települési önkormányzatok társulásainak közbeszerzési eljárásai ellen 
jogorvoslati eljárást. Ez azt jelenti, hogy 2009-ben a részesedésük aránya tovább 
emelkedett, 55%-ra. (18. sz. táblázat) Ennek alapján továbbra is az állapítható meg, 
hogy a jogorvoslati ügyek több mint fele önkormányzati, illetve ahhoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárások ellen indult.  
Ez összefüggésben áll azzal a ténnyel is, hogy legnagyobb számban önkormányzatok 
folytatnak le közbeszerzési eljárásokat.  
Az önkormányzatok elleni jogviták igen változatosak, kiterjednek a közbeszerzési 
eljárások teljes folyamatára, így a felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
feltételekre, az alkalmasság és érvényesség megállapítására, a hiánypótlás helyes 
alkalmazására, illetve az eljárást lezáró döntésre.  
A jogorvoslati ügyek alapján az a következtetés vonható le, hogy egyes 
önkormányzatok az évek során kialakították a saját szakapparátusukat arra, hogy 
megfelelően le tudják folytatni a közbeszerzési eljárásaikat. Ehhez képest változatlanul 
tapasztalható, hogy különösen a kis önkormányzatok esetében feltétlenül szükséges 
külső szakemberek bevonása a megalapozott eljárások lefolytatása érdekében. A 
közbeszerzési eljárásokat ritkábban folytató önkormányzatok nehezebben igazodnak el 
a közbeszerzési törvény összetett szabályrendszerében és emiatt követnek el egyes 
esetekben jogsértéseket.  
 
A központi költségvetési szervek ellen indult jogorvoslati eljárások száma 2009. 
évben számszerűen emelkedett, ugyanakkor arányában lényegesen nem változott.  
2007. évben 153 (20,4%), 2008. évben 110 (17%) eljárás volt folyamatban. 2009. 
évben az ellenük indított jogorvoslati eljárások száma 159-re emelkedett, mely az 
összes jogorvoslati eljárások 18%-át jelenti. (18. sz. táblázat)  
Kiemelendő ugyanakkor az, hogy ez az ajánlatkérői kör nagy értékű közbeszerzési 
eljárásokat folytat le. A közbeszerzési verseny résztvevői számára erre tekintettel 
kiemelt relevanciával bír az, hogy ajánlatkérők megalapozottan és jogszerűen 
válasszák ki eljárásuk nyertesét, emiatt már a közbeszerzési eljárás menetében 
többször is sor kerül a jogorvoslati kérelem benyújtására.  
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A Kbt. szabályozása értelmében a klasszikus és különös ajánlatkérőkön kívül azok a 
szervezetek is ajánlatkérőnek minősülnek, akiket az Európai Uniós vagy hazai 
költségvetésből támogatásban részesítettek, a törvényben meghatározott feltételek 
teljesülése esetén. 
A támogatottak közbeszerzési eljárásai ellen 2007. évben 50 jogorvoslati eljárásra 
került sor, mely 6,7%-os arányban jelent meg az összes jogorvoslati eljáráson belül. 
2008-ban jelentős, 50%-os csökkenés történt, 25 jogorvoslati eljárást kezdeményeztek 
támogatottak közbeszerzési eljárásai ellen, amely 3,9%-át jelenti az összes jogorvoslati 
eljárásnak.  
A beszámolás évében, 2009-ben összesen 39 esetben támadták meg a támogatottak 
közbeszerzési eljárását, mely kismértékű emelkedést jelent. Az összes jogorvoslati 
eljárás 4,5%-a irányult a támogatottak közbeszerzései ellen. 
Jellemzően a támogatás felhasználását ellenőrző szervezetek kezdeményeznek 
hivatalból jogorvoslati eljárást, legtöbbször az utólagos ellenőrzés során feltárt 
jogsértések miatt kerülnek ezek az ügyek a Döntőbizottság elé. Emellett az eljárásban 
érintett ajánlattevői kör is nyújt be jogorvoslati kérelmet, amennyiben úgy ítéli meg, 
hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása során valósult meg az érdekét sértő 
ajánlatkérői magatartás.  
 
A közszolgáltatók elleni jogorvoslati eljárások száma 2009. évben kis mértékben 
emelkedett, ugyanakkor ez arányában nem mutat jelentős változást.  
Jogorvoslati eljárás 2007-ben 56 esetben indult, mely az összes jogorvoslati eljárás 
7,5%-a. 2008-ban ugyan a megindított jogorvoslati eljárások száma 45-re csökkent, 
viszont arányában ez nem mutatott jelentős változást, 7,1%-os mértéket 
eredményezett.  
A beszámolás évében magasabb számban 59 esetben kezdeményeztek jogorvoslati 
eljárást közszolgáltatók közbeszerzési eljárásai ellen, amely 6,8%-os mértéket mutat 
az összes eljárás számhoz képest.  
A közszolgáltatók elleni alacsonyabb jogorvoslati ügyek száma mögött valószínűleg 
az áll, hogy ezen ajánlatkérők alkalmazzák a leggyakrabban, széles körben a 
keretmegállapodásos eljárást, melynek alapján, hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárásokkal tudják biztosítani a konkrét igényeik kielégítését. A 
keretmegállapodásokat több évre kötik és több ajánlattevő számára biztosítják az adott 
időszakban a részvétel lehetőségét.  
 
Az ajánlatkérők külön típusát képviselik a jogszabály alapján létrehozott jogképes 
szervezetek, a közérdekű tevékenységet végző jogi személyek és ajánlatkérői 
szervezetek által alaptevékenységük ellátására létrehozott jogképes szervezetek.  
2007. évben 83 (11 %), 2008. évben 103 (16,2%) jogorvoslati eljárás indult a 
közbeszerzési eljárásaik ellen.  
2009-ben 120 alkalommal kértek jogorvoslatot ezen ajánlatkérők eljárásai ellen, mely 
számszakilag kismértékű emelkedést mutat. Ugyanakkor a jogorvoslati eljárásokon 
belül ez arányában az előző évihez képest kismértékű csökkenést eredményezett, 14% 
volt.  
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1.5. A jogorvoslati eljárások megoszlása a közbeszerzési értékhatárok, illetve az 
eljárási fajták szerint 
 
A közbeszerzési törvény szabályozása 2009. március 31-ig három közbeszerzési 
értékhatárt és ehhez kapcsolódóan három eljárási rendet állapított meg az alábbiak 
szerint: 
 

I. Európai Közösségi értékhatárokat elérő, vagy ezt meghaladó értékű 
közbeszerzések.  

II. Nemzeti értékhatárokat elérő, de a közösségi értékhatárokat el nem érő 
közbeszerzések. 

III. Nemzeti értékhatár alatti értékű közbeszerzések, az ún. egyszerű közbeszerzési 
eljárás. 

 
2009. április 1. napjától kezdődően a jogalkotó egyszerűsítette a közbeszerzési 
értékhatárokra vonatkozó szabályozást és megszüntette a nemzeti értékhatár alatti 
rezsimet azzal, hogy egyben a nemzeti értékhatárokat leszállította. Így 2009. április 1. 
napjától kezdődően a következő két eljárási rend alkalmazható: 
 

I. Európai Közösségi értékhatárokat elérő, vagy ezt meghaladó értékű 
közbeszerzések.  

II. Nemzeti értékhatárokat elérő, de a közösségi értékhatárokat el nem érő 
közbeszerzések. 

 
Jellemző maradt továbbra is az, hogy a jogorvoslati eljárások közel 50%-a 
(49%), 422 eljárás indult a közösségi értékhatárt elérő, meghaladó értékű 
közbeszerzési eljárások ellen. Ebből 387 vonatkozott a klasszikus ajánlatkérők 
közbeszerzési eljárására (91,7%), míg 35 (8,3%) különös ajánlatkérők közbeszerzési 
eljárása ellen. Ezek a megoszlási arányok az ajánlatkérői körök között egyezőek az 
előző évivel.  
 
2009. év első negyedévében összesen 48 esetben történt jogorvoslati eljárás 
kezdeményezés egyszerű eljárás ellen. Figyelemmel a fentebb említett 
jogszabályváltozásra ezt a számadatot külön nem, hanem a nemzeti eljárás rendben 
kezdeményezett jogorvoslati eljárások számánál vesszük figyelembe. 
 
2009-ben a jogorvoslati eljárások 48%-ában támadták a nemzeti értékhatárt 
elérő, illetve meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokat, 413 jogorvoslati 
eljárásban.  
Ezek döntő része 407 a klasszikus ajánlatkérők közbeszerzési eljárása ellen indult. (19. 
sz. táblázat) A jogorvoslati ügyek több mint 90%-ában a klasszikus ajánlatkérők 
közbeszerzési eljárásait támadják, a közszolgáltató ajánlatkérők elleni eljárások száma 
10% alatti.  
 
2009. évben a közösségi értékhatárt elérő és meghaladó közbeszerzési eljárást támadó 
jogorvoslati ügyek száma 34%-al emelkedett az előző évihez képest.  
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2008. évben 315 jogorvoslati eljárás volt folyamatban közösségi értékhatárú 
közbeszerzési eljárás ellen. 2009. évben 422 jogorvoslati kérelmet, illetve hivatalbóli 
kezdeményezést nyújtottak be a közösségi eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési 
eljárások ellen.  
 
A beszámolás időszakában a közösségi értékhatár alatti közbeszerzési eljárásokat 
támadó jogorvoslati eljárások száma arányaiban követte a közösségi értékhatár 
alatti közbeszerzési eljárások számának emelkedését.  
2008-ban 159 jogorvoslati ügy indult az akkori nemzeti értékhatárú és 79 ügy az 
akkori egyszerű értékhatárú közbeszerzési eljárások ellen, így 2008-ban 238 közösségi 
értékhatár alatti közbeszerzési eljárást támadtak meg a Döntőbizottság előtt. 
2009-ben ugyanezen közösségi értékhatár alatti értéktartományban összesen 413 
közbeszerzési eljárás ellen nyújtottak be kérelmet, illetve hivatalbóli kezdeményezést.  
 
A korábbi évekhez képest jelentős mértékben csökkent a közbeszerzési eljárás 
jogtalan mellőzése miatt indult jogorvoslati eljárások száma.  
2007. évben 94, 2008. évben 65 esetben kezdeményeztek közbeszerzési eljárás 
mellőzése miatti jogorvoslati eljárást, melyek több mint 10%-os mértéket jelentettek 
minden évben az összes jogorvoslati eljáráshoz képest.  
A beszámolás évében 2009-ben azonban csak 22 esetben, 2,6%-os arányban indult e 
körben jogorvoslati eljárás. Megállapítható a fenti adatokból, hogy az elmúlt évben 
ötödére csökkent a közbeszerzési eljárás mellőzése miatti jogorvoslati ügyek száma. 
Figyelemmel a korábbi évek statisztikai adataira, nehezen valószínűsíthető, hogy 
ennyivel javult volna az ajánlatkérői jogkövető magatartás. Feltehetően az is 
közrehatott, hogy 2009. évben jelentős mértékben csökkent a hivatalbóli 
kezdeményezések száma. (14. és 19. sz. táblázat)  
 
A Döntőbizottsághoz 2009. évben benyújtott jogorvoslati kérelmek és 
kezdeményezések nagy többsége változatlanul a nyílt eljárásokat érintette. 
Rögzíthető ugyanakkor az is, hogy a jogorvoslati ügyeken belül a nyílt eljárások 
aránya az utóbbi években csökkent. A 2007. évben 274 nyílt eljárással összefüggő 
jogorvoslati eljárás folyt, 2008. évben 215 eljárás volt folyamatban. A jogorvoslati 
eljárásokon belül a nyílt eljárások aránya 2007. évben 36,5%, 2008-ban 33,8% volt.  
A beszámolás évében 262 nyílt közbeszerzési eljárást támadtak meg a Döntőbizottság 
előtt, mely az összes jogorvoslati eljárás 30%-át jelenti.  
 
A meghívásos eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslatok száma tovább nőtt a 
beszámolási időszakban, különösen a gyorsított meghívásos eljárásokkal 
szemben. 2007. évben 36, 2008-ban 52, a beszámolási időszakban pedig 55 
jogorvoslati eljárás indult meghívásos és gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás 
ellen.  
Az is megállapítható, hogy döntő többségében – 42 esetben (76%-ban) – a gyorsított 
meghívásos eljárást támadja a jogorvoslati kérelemmel élő. E jogviták 
kezdeményezésének döntő oka az, hogy a kérelmezők sérelmezik az ajánlatkérők által 
megállapított rövid eljárási időtartamokat, mely mellett nem látják biztosítottnak, hogy 
az ajánlatkérők által támasztott feltételek szerint elkészíthető a részvételi jelentkezés, 
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illetve benyújtható az ajánlat. Egyes esetekben az is a jogvita tárgyát képezi, hogy 
ajánlatkérők jogszerűen választották-e a gyorsított eljárást.  
 
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárások ellen a 2007. évben 71, 
2008. évben 58 esetben, míg a beszámolás időszakában 65 esetben indult jogorvoslati 
eljárás.  
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásokkal 
kapcsolatban 2007. évben 133, 2008. évben 74, 2009. évben pedig 141 alkalommal 
folyt jogorvoslati eljárás (19. sz. táblázat).  
 
A tárgyalásos eljárások miatt indított jogviták aránya a korábbi évekhez képest 
növekedett. 2007. évben 27,1%, a 2008. évben 20,7%, míg a beszámolási időszakban 
23,9% volt.  
A beszámolási időszakban összesen 206 jogorvoslati eljárás indult tárgyalásos 
közbeszerzési eljárások ellen, ebből 65 hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárások 
ellen, míg 141 hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ellen. 
 
1.6. A jogorvoslati eljárások bemutatása beszerzési tárgyak szerint 
 
A közbeszerzési eljárásokban a beszerzési tárgyai lehetnek: árubeszerzés, szolgáltatás 
megrendelése, építési beruházás, építési koncesszió és szolgáltatási koncesszió.  
 
A beszerzési tárgyak közül továbbra is legmagasabb arányban a szolgáltatásokra 
vonatkozó közbeszerzési eljárásokat támadták meg. 2009-ben 371 esetben 
kezdeményeztek jogorvoslati eljárást szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési 
eljárás ellen, mely az összes jogorvoslati eljárás 43 %-a.  
Ez az arány 2007-ben 48,2% volt és hasonlóan alakul 2008. évben is, amikor az arány 
47% volt. Így megállapítható, hogy az előző évekhez képest kis mértékben csökkent a 
szolgáltatások ellen indult jogorvoslati eljárások aránya.  
 
2009-ben emelkedett az építési beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzési 
eljárások elleni jogorvoslatok száma. 327 esetben, a jogorvoslati ügyek 38%-ában 
támadtak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást.  
Az építési beruházások aránya 2007. évben 34,8%, 2008-ban 32,2% volt. (20. sz. 
táblázat) 
 
Az árubeszerzések elleni jogorvoslati eljárások az elmúlt években 20% alatti részt 
képviseltek az összes jogorvoslati eljárásokhoz képest. 2007. évben 16,2 %, 2008-
ban 19,2%, míg a beszámolás időszakában ez az arány 17,9% volt. A beszámolási 
időszakban 154 esetben kezdeményeztek árubeszerzéssel összefüggő jogorvoslati 
eljárást. A kismértékű változásra tekintettel tendencia jellegű változásra nem vonható 
le következtetés.  
 
Változatlanul alacsony számban csak 9 esetben támadtak meg koncesszióra 
vonatkozó közbeszerzési eljárást a Döntőbizottság előtt, mely csak 1%-át teszi ki a 
jogorvoslati ügyeknek.  



 105

A koncessziós jogviták közül többségében, 6 esetben szolgáltatási koncessziós eljárást 
támadtak meg.  
 
2. Jogorvoslati kérelmek, kezdeményezések elbírálása 
 
A jogorvoslati eljárásokat a Döntőbizottságnak a törvényekben meghatározott eljárási 
szabályok szerint kell lefolytatnia. A közbeszerzési törvény és a közigazgatási hatósági 
eljárásról és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény együttesen adja meg a 
Döntőbizottság számára a közigazgatási eljárása jogi kereteit.  
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás eredményeként kétfajta alakszerű döntést 
hozhat: határozatot és végzést.  
A Döntőbizottság határozatot hoz abban az esetben, amennyiben a benyújtott 
jogorvoslati kérelmet, kezdeményezést érdemben elbírálja.  
A Döntőbizottság azokban az esetekben hoz végzést, amikor a Kbt-ben, illetve a Ket-
ben taxatíve meghatározott okok fennállta miatt nem bírálhatja el érdemben a 
jogorvoslati kezdeményezést, kérelmet, hanem azokat érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja, illetve emiatt a jogorvoslati eljárást megszünteti.  
 
A Döntőbizottság kötelezettsége, hogy a benyújtott kérelmeket, kezdeményezéseket 
tartalmuk alapján bírálja el. A Döntőbizottság részére benyújtott jogorvoslati 
kérelmek és kezdeményezések az elmúlt években jelentősen összetettebbé váltak, 
több okból és többféle jogcímen is támadják ajánlatkérők közbeszerzési 
eljárásait, több kérelmi elemet foglalnak magukban. Erre tekintettel a Döntőbizottság 
döntésének meghozatalakor számos esetben egy okiratba foglaltan hozza meg a 
döntését, amely magában foglal határozati, illetve végzési részt is.  
A korábbi évekhez képest emelkedett azon közbeszerzési eljárások száma, amelyeket 
egyidejűleg több kérelmező is megtámadott. Például több ajánlattevő támadja meg 
ajánlatkérő ugyanazon tárgyú közbeszerzési eljárásának felhívását vagy eljárást lezáró 
döntését. A Döntőbizottság az egymással összefüggő jogorvoslati ügyeket egyesíti. 
2009. évben is számos esetben került sor egyesítésre, melynek eredményeként 40 
esetben bírálta el a Döntőbizottság együtt több kérelmező kérelmét. Nem ritkák azok 
az esetek, amikor 2-3 vagy esetleg még több kérelmező kérelme kerül elbírálásra egy 
határozatban.   
 
A Döntőbizottság 2009-ben a 861 jogorvoslati ügyben 598 határozatot, illetve 311 
esetben végzést hozott az eljárások befejezéseként. Az ügyek számához képesti 
számszaki eltérés indoka a több kérelmi elem előterjesztése, illetve a kérelmi elemek 
elkülönülten történő elbírálása.  
 
A jogorvoslati eljárások specifikus jogintézménye az ideiglenes intézkedés, amelynek 
alkalmazásáról a Döntőbizottság végzésben dönt. 
A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmek, illetve hivatalbóli kezdeményezések 
benyújtását követően a jogorvoslati eljárás teljes időszaka alatt vizsgálja, hogy 
indokolt-e ideiglenes intézkedés alkalmazása. 
A Döntőbizottság többféle ideiglenes intézkedést alkalmazhat. Ideiglenes 
intézkedésként a közbeszerzési eljárás felfüggeszthető, a még meg nem kötött 
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szerződés megkötése megtiltható, ajánlatkérő kötelezhető a kérelmezőnek a 
közbeszerzési eljárásba történő bevonására. 
Az ideiglenes intézkedés nem engedi a jogvita érdemi elbírálásáig a közbeszerzési 
eljárás folytatását, az eljárást lezáró szerződés megkötését és ezáltal a jogsértő 
helyzetek az érdemi döntésben még megszüntethetők lesznek, a jogsértő ajánlatkérői 
döntések megsemmisíthetők.  
 
A Döntőbizottság a beszámolási időszakában 174 esetben alkalmazott ideiglenes 
intézkedést (14. sz. táblázat). 2009. évben a Döntőbizottság jelentősen, 62 %-kal több 
esetben alkalmazott ideiglenes intézkedést az előző évekhez képest. Ennek 
megítéléséhez hozzátartozik az is, hogy a 35%-al megnőtt a jogorvoslati ügyek száma 
is.  
A Döntőbizottság az ideiglenes intézkedések alkalmazásakor kiemelt hangsúlyt 
fektetett arra, hogy minél nagyobb arányban teremtse meg a jogorvoslati eljárás 
befejezéséig a reparációnak a lehetőségét. Ez különösen amiatt volt kiemelt szempont, 
mert az elmúlt év során sokkal több magas értékű közbeszerzési eljárást támadtak 
meg, a jogviták összetettsége és bonyolultsága folytán megalapozottan csak a vizsgálat 
eredményeként vált megítélhetővé a jogvita. Ennek eredményeként vált lehetővé az, 
hogy a Döntőbizottság a 366 jogsértést megállapító határozatból 247 esetben meg is 
semmisítette a jogsértő ajánlatkérői döntéseket. A Döntőbizottság által alkalmazott 
megsemmisítő döntések aránya 55 %-kal emelkedett az előző évhez képest. 
 
A Döntőbizottságnak többféle típusú jogvitát kell elbírálnia. Ezek között nem kis 
mértékben vannak olyan jellegű ügyek, amelyek nem teszik szükségessé a jogsértés 
megállapításán túl megsemmisítő döntés meghozatalát is. Ezen kívül jellemző az is, 
hogy már objektíve nem áll fenn lehetőség ideiglenes intézkedés alkalmazására, a 
jogsértő döntés megsemmisítésére. E körbe sorolhatók döntően az ellenőrzések alapján 
utólag hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárások. 
 
2.1. A Döntőbizottság által meghozott érdemi határozatok 
 
A Döntőbizottság 2009. évben 598 érdemi határozatot hozott. A Döntőbizottság 
érdemi határozatai többségében, 366 esetben, 61 %-os arányban jogsértést állapított 
meg és további jogkövetkezményeket is alkalmazott. Az jogorvoslati ügyek több 
mint 42 %-ában került sor jogsértés megállapítására, szankciók alkalmazására.  
A Döntőbizottság 247 esetben semmisítette meg a jogsértő ajánlatkérői döntéseket, 
továbbá 171 esetben sújtotta bírsággal a jogsértés megvalósítóját. A Döntőbizottság 
2009-ben 346.000.000,- Ft. összegű bírságot szabott ki, jogsértések miatt.  
A közbeszerzési törvény a Döntőbizottság mérlegelési jogkörébe utalja annak 
eldöntését, hogy a jogsértés megállapítása mellett szükségesnek tartja-e a bírság 
jogkövetkezmény alkalmazását, majd ezt követően annak eldöntését, hogy milyen 
összegű bírságot ítél indokoltnak a konkrét ügy összes jellemzőjére tekintettel. A 
törvény megköveteli, hogy a Döntőbizottság mérlegelési jogkörében vegye figyelembe 
az eset összes körülményét, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértéseknek a 
közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, a jogsértő magatartás 
ismételt tanúsítását, továbbá azt is, hogy a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt-e.  



 107

 
A beszámolás időszakában a Döntőbizottság változatlanul magas arányban ítélte 
szükségesnek bírság kiszabását, ugyanakkor a bírság összege tekintetében kevesebb 
esetben ítélte indokoltnak magas összegű bírság megállapítását. A Döntőbizottság 
mérlegelési jogkörében nyomatékos szempontként vette figyelembe azt a tényt, hogy a 
Döntőbizottság ideiglenes intézkedése folytán (melyet 174 esetben alkalmazott a 
Döntőbizottság), továbbá az ajánlatkérők saját hatáskörben megvalósított 
felfüggesztése alapján biztosított volt a lehetősége a reparációnak. A reparáció azt 
jelenti, hogy a jogsértő döntések megsemmisítését követően ajánlatkérő jogszerűen le 
tudja folytatni a közbeszerzési eljárását. A reparálhatóságra tekintettel a 
Döntőbizottság alacsonyabb összegű bírságokat szabott ki. Nem figyelmen kívül 
hagyható az a szempont sem, hogy különösen az uniós támogatások esetében fontos, 
hogy a közbeszerzési eljárás jogszerűen fejeződhessen be.  
Ezen túlmenően jelentősen befolyásolta a bírság összegét, hogy a korábbi évekhez 
képest sokkal magasabb arányban támadtak meg kis értékű közbeszerzési eljárásokat, 
közel kétszeresére emelkedett e tekintetben a jogorvoslati eljárások száma. Ezekben az 
ügyekben a beszerzések kisebb értékére és a reparálhatóságra is tekintettel a 
Döntőbizottság egyes esetekben el is tekintett a bírság kiszabásától.  
 
Változatlanul magas arányban utasítja el a Döntőbizottság érdemi határozatában 
alaptalanság miatt a jogorvoslati kérelmet. Ez 2009. évben 207 esetben történt 
meg, mely az érdemi határozatok 35 %-a, illetve a jogorvoslati ügyek 24 %-a.  
Ehhez hasonlónak minősülnek azok az esetek, amikor a Döntőbizottság a hivatalból 
kezdeményezett jogorvoslati eljárásokban (192 ügy) jogsértés hiányát állapítja meg 
érdemi határozatában, és emiatt szünteti meg a jogorvoslati eljárást, 2009. évben 25 
esetben került erre sor. Ez a számadat azt is tükrözi, hogy a hivatalbóli 
kezdeményezések kiemelkedően magas arányban megalapozottak. (21/a sz. táblázat) 
 
2.1.1. A Döntőbizottság által az érdemi határozatokban megállapított jogsértések  
 
A Döntőbizottság előtt a kérelmezők és a hivatalbóli kezdeményezők általában 
ajánlatkérők közbeszerzési eljárásai során megvalósított jogsértő magatartásait 
támadják, melyből következően a Döntőbizottság határozataiban általában 
ajánlatkérőkkel szemben állapítja meg a jogsértést. Nagyon szűk körben ajánlattevői 
szervezetekkel szemben is kimondásra kerül jogsértés, például a hamis adattal 
összefüggésben, a szerződés módosításával, a teljesítéssel összefüggő jogvitákban.  
A kérelmezők és a hivatalbóli kezdeményezők a jogorvoslati eljárás tárgyává teszik a 
közbeszerzési eljárás menetében meghozott ajánlatkérői döntéseket. Jelentős arányt 
tesz ki a közbeszerzési eljárás megindításához kapcsolódó ajánlatkérői intézkedések 
támadása.  
A kérelmezők legtöbbször az alkalmassági követelményrendszert támadják, ezen kívül 
sérelmezik a dokumentáció kötelező műszaki előírásait, továbbá a bírálati 
szempontrendszert is. Az elmúlt év során több esetben nyújtottak be jogorvoslati 
kérelmet a közbenső ajánlatkérői döntésekkel összefüggésben, melyekben a 
hiánypótlási felhívásokat, kiegészítő tájékoztatásokat támadták. Ugyanakkor továbbra 
is a legmagasabb arányt az eljárást lezáró döntést sérelmező ügyek képezik. Ezekben a 
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kérelmezők a saját ajánlatuk érvénytelenné nyilvánítását, illetve a nyertes ajánlat 
érvényességét kívánják felülvizsgáltatni. A beszámolás időszakában jelentkezett az a 
tendencia, hogy a közbeszerzési eljárás eredménytelenségét kívánják elérni az 
ajánlattevők azáltal, hogy csak egy érvényes ajánlat maradjon meg. Emiatt a 
jogorvoslati kérelemben egyszerre több ajánlattevő ajánlatának érvényességét is 
vitatják. Az eredménytelenséget oly mértékben kívánja elérni az ajánlattevői kör, hogy 
emiatt már a saját ajánlata érvénytelensége kimondása érdekében is benyújtásra került 
jogorvoslati kérelem. 
 
A Döntőbizottság a jogviták által érintett széles körre tekintettel érdemi határozataiban 
különböző típusú jogsértéseket állapított meg.  
 
A közbeszerzési eljárás mellőzése a beszámolás időszakában 62 %-kal kisebb 
arányban, csak 22 esetben képezte jogorvoslati eljárás tárgyát. Ezek döntő része 
hivatalbóli kezdeményezés alapján indult meg. Az utólagos ellenőrzések során 
feltárásra kerülnek azok az esetek, amikor ajánlatkérők nem, illetve nem megfelelően 
alkalmazták az egybeszámítási kötelezettségüket. Emellett az érdekelt vállalkozói kör 
is nyújt be jogorvoslati kérelmet, mivel súlyosan sérti az érdekeit, ha az ajánlatkérők 
nem tesznek eleget annak a kötelezettségüknek, hogy nyilvánosan hirdessék meg a 
beszerzéseiket és tegyék lehetővé az abban való részvételt valamennyi piaci szereplő 
számára egyenlő eséllyel. Az ajánlatkérői kör továbbra is próbálkozik olyan 
konstrukciók kialakításával, amellyel megkerülhetné a közbeszerzési eljárás 
lefolytatási kötelezettségét. Megállapítható, hogy az adott terület vállalkozói köre a 
piaci ismeretei alapján igyekszik megakadályozni az ilyen típusú jogsértő beszerzési 
konstrukciók alkalmazását. 
 
A beszámolás időszakában nem csak a mellőzés miatt kezdeményezett ügyek száma 
csökkent jelentősen, hanem a mellőzés miatt megállapított jogsértések száma is.  
A Döntőbizottság a mellőzés miatt indult ügyeknek a 22 %-ában, 5 esetben állapított 
meg jogsértést, viszont amennyiben a mellőzés jelentős értékre vonatkozott, magasabb 
összegű bírságot szabott ki.  
A kisszámú jogsértés megállapítását az okozta, hogy sokkal több esetben következett 
be törvényben meghatározott akadálya az érdemi elbírálásnak. Több hivatalbóli 
kezdeményező, illetve kérelmező a jogvesztő határidőkön túl nyújtotta be a 
kezdeményezését, ezen kívül az egyes kérelmezők nem pótolták a hiányt, nem 
kívánták megfizetni a jogalkotó által a kérelmezőktől megkövetelt igazgatási 
szolgáltatási díjat.  
 
Az alapelvek kiemelt jelentőségére tekintettel a Döntőbizottság először az alapelvi 
jogsértést megállapító határozataira tér ki.  
A kérelmezők és a hivatalbóli kezdeményezők általában a közbeszerzési törvény 
tételes jogi szabályainak a megsértése miatt kezdeményeznek a Döntőbizottság előtt 
jogorvoslati eljárást. A Kbt. szabályozása ugyan nagyon részletes, azonban még így 
sem terjedhet ki minden egyes, a közbeszerzési eljárásokban megvalósuló 
magatartásra, ami nem is szükséges. Az ilyen esetek elbírálásának az alapja a 
törvénynek az alapelvekben meghatározott követelményeinek a betartása.  
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Ajánlatkérőknek és ajánlattevőknek is kötelezettsége, hogy betartsák a közbeszerzési 
eljárás során az alapelveket, biztosításra kerüljön az esélyegyenlőség, a verseny 
tisztasága, a nyilvánosság, a nemzeti elbánás.  
Az alapelvi jogsértések megállapításra az elmúlt években hasonló számban került sor. 
A beszámolás időszakában a Döntőbizottság 23 esetben mondta ki emiatt a jogsértést.  
 
A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmények jogsértő jellege miatt a 
beszámolás időszakában a Döntőbizottság 87 esetben állapított meg jogsértést. Ez 
azt jelenti, hogy a Döntőbizottság által meghozott jogsértésre vonatkozó határozatok 
25 %-ában felhívások jogsértő jellegét mondta ki a Döntőbizottság. 
Megállapítható, hogy a kérelmezői kör egyre emelkedő mértékben támadja meg a 
közbeszerzési eljárást indító dokumentumát annak érdekében, hogy indulni tudjon a 
közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési eljárás lefolytatásának jogszerűsége 
biztosított legyen. 
A felhívások előírásai közül az alkalmasság igazolási módjaira és minimum feltételeire 
vonatkozó jogsértések voltak a leggyakoribbak. 
Ajánlatkérők a közbeszerzési törvény keretei között határozhatják meg az 
ajánlattevőkkel szemben támasztott alkalmassági feltételeiket. Ajánlatkérők nem 
léphetik túl követelményeikben a teljesítéshez szükséges mértéket, mert a túlzó 
feltételek támasztásával indokolatlanul zárnának ki ajánlattevőket a versenyből.  
 
A Döntőbizottság 36 esetben állapított meg alkalmassági előírással összefüggő 
jogsértést az elmúlt évben. Ezek közül a legtöbb jogsértés 27 esetben amiatt került 
kimondásra, hogy ajánlatkérők túlzó mértékben határozták meg az alkalmassági 
követelményszintet. A jogvitákból levonható az a következtetés, hogy mind a 
nagyértékű, mind a kisebb értékű közbeszerzési eljárásokat támadják emiatt, de eltérő 
kérelmezői körök. Visszatérő kérdésként jelentkezik, hogy milyen mértékű pénzügyi 
gazdasági alkalmasság követelhető meg, különösen a jelen gazdasági válságban. Az 
ajánlatkérői kör gazdasági válságra hivatkozással magasabb mértékű biztosítékokat 
kívánna meg. Problematikus az is, hogy ajánlatkérők a támogatások kifizetésének 
ütemezésére hivatkozással (illetve más esetekben is) jelentős mértékű előfinanszírozást 
várnak el az ajánlattevőktől és az alkalmasság megállapításának feltételeként azt 
támasztják, hogy ennek rendelkezésre állását tudják igazolni. 
Változatlanul jelentkezik a jogorvoslati kérelmekben, hogy ajánlatkérők a műszaki, 
szakmai alkalmasság igazolására jogszerűen milyen specifikáltságú és milyen 
nagyságrendű referencia feltételt támaszthatnak. Különösen nagy értékű építési 
beruházásoknál látható, hogy az összetett követelményrendszernek csak több 
ajánlattevő, alvállalkozókkal együtt tud megfelelni.  
 
2009. április 1. napjától kezdődően lépett hatályba meghatározott ajánlatkérői körrel 
szemben a részajánlattétel biztosításának kötelezettsége, mely több jogorvoslati eljárás 
tárgyát képezte.  
Az ajánlattevők ezekben a jogvitákban azt sérelmezték, hogy a részekre bontás 
hiányában nem tud olyan közbeszerzési eljárásokban ajánlatot tenni, amelyekben 
egyébként vannak olyan elkülönült részfeladatok, amelyeket önállóan is meg lehet 
valósítani. A Döntőbizottság e tárgyban kiadott határozataiban rámutatott a részajánlat 
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biztosításának kiemelt relevanciájára és a konkrét beszerzési tárgy jellemzőire 
tekintettel ítélte meg a jogorvoslati kérelmeket. 
 
A Döntőbizottság 2009-ben 32 esetben állapított meg jogsértést a felhívásoknak az 
ajánlatok elbírálására vonatkozó jogsértő előírásai miatt. Az előző évekhez képest 
több mint háromszorosára emelkedett a bírálati szempontrendszer jogsértő 
jellegét kimondó ügyek száma.  
Az ajánlattevői kör részletesen elemzi az ajánlatkérők által meghatározott bírálati 
részszempontok tartalmát, súlyszámát és az értékelés módszerét. Az ajánlattevők az 
ügyek egy részében a bírálati részszempontokat támadják, döntően amiatt, mert 
ajánlatkérők nem állapították meg előzetesen pontosan azon tartalmi elemeket, 
amelyek a bírálat tárgyát képezik. Különösen vonatkozik ez a szolgáltatásokra, azon 
belül is a szellemi szolgáltatásokra. A kérelmezők azt kívánják elérni, hogy 
ajánlatkérők a szakmai ajánlatok tekintetében előzetesen adják meg azokat az 
értékelési szempontokat, amelyek alapján a bírálatkor előnyösebb pontszámokat 
érhetnek el és ezzel kiküszöböljék annak lehetőségét, hogy ajánlatkérők a bírálat során 
utólag megállapított szempontok alapján, vagy szubjektíven végezzék el az értékelést.  
 
Egyre több jogorvoslati kérelem tárgyát képezi az is, amelyben az ajánlatkérők által 
meghatározott súlyszámokat sérelmezik. Ezekben az esetekben a kérelmezők azt 
kívánják elérni, hogy az objektívnek tekinthető, és a közpénz felhasználása 
szempontjából releváns ajánlati ár magasabb súlyszámmal kerüljön értékelésre, 
szemben a pontosan nem definiálható, a beszerzés tárgya tekintetében kisebb 
relevanciával bíró egyéb részszempontokhoz képest.  
A bírálat módszere tekintetében azt kérik a kérelmezők, hogy ajánlatkérők ezt is 
előzetesen és teljes körűen adják meg, miután önmagában pl. csak az arányosságnak a 
közlése mellett számos módon is megvalósítható az értékelés. Külön problémakört 
jelent a nem számszerűsíthető részszempontok értékelési módszerének jogszerű 
meghatározása, mely miatt a Döntőbizottság számos esetben állapított meg jogsértést.  
 
A közbeszerzési törvény módosítása alapján 2009. április 1. napjától kezdődően abban 
az esetben, ha a Döntőbizottság úgy ítéli meg mérlegelési jogkörében, hogy a felhívás 
jogsértő jellege miatt szükséges a bírság kiszabása, a Döntőbizottságnak kötelezettsége 
a közbeszerzési eljárást indító hirdetményt ellenjegyző személy bírságolása is.  
A Döntőbizottság 2009-ben emiatt több ellenjegyzővel szemben már alkalmazta is a 
személyi bírságot.  
 
Az ajánlattevői kör a közbeszerzési eljárást indító hirdetmény mellett – ugyan kisebb 
arányban, de nem alacsony számban – támadja a közbeszerzési eljárás másik 
alapdokumentumát, az ajánlatkérői dokumentációt.  
A Döntőbizottság 2009-ben 26 esetben állapított meg jogsértést amiatt, hogy 
ajánlatkérők megsértették a műszaki leírásra, illetve a dokumentációra vonatkozó 
törvényi előírásokat.  
Megállapítható, hogy a szakcégek pontosan tájékozottak a közbeszerzés tárgyának 
műszaki tartalmáról, melyre tekintettel azt várják el az ajánlatkérőktől, hogy olyan 
követelményeket támasszanak a műszaki specifikációkban, amelyek alapján ajánlatot 



 111

tudnak tenni, ne záródjanak ki alaptalanul a versenyből, ne valósuljon meg a valamely 
gyártó termékére történő kiírás. Úgyszintén sérelmezik azt, ha ajánlatkérő nem ad meg 
teljes körű műszaki leírást, hanem valamely gyártó termékét tekinti viszonyítási 
pontnak és azzal egyenértékű termékek megajánlását teszi lehetővé. A Döntőbizottság 
megítélése szerint nem csak a közbeszerzési törvény előírásaival ellentétes az ilyen 
típusú követelmény meghatározás, hanem ténylegesen megnehezíti mind az ajánlatok 
benyújtását, mind az ajánlatok bírálatát. Miután teljesen azonos termékpalettával a 
gyártók nem rendelkeznek, a jogvitákban utólagosan kellene arról állást foglalni, hogy 
a kisebb mértékű eltérések megalapozhatnak-e érvénytelenséget.  
 
A közbeszerzési törvény 2009. április 1. napjától hatályos rendelkezései pontosítják a 
dokumentációra vonatkozó előírásokat. A közbeszerzési eljárás indításakor minden 
esetben kötelezettsége ajánlatkérőknek, hogy a megkötendő szerződés a dokumentáció 
részét képezze, melyből következően nyílt és meghívásos eljárásokban a szerződést a 
dokumentációban közzétettek szerint kell megkötni.  
 
A szerződéstervezet előzetes és teljes körű közzététele a Döntőbizottság megítélése 
szerint még inkább biztosítja az átláthatóságot és megszünteti azokat a problémákat, 
amelyek abból eredtek, hogy utólag kellett a kiadott feltételrendszerek alapján 
összeállítani a szerződés teljes szövegét.  
 
Szintén 2009. április 1. napján lépett hatályba az a rendelkezés, amelynek értelmében 
az ajánlatkérők csak a szükséges mértékben támaszthatnak formai követelményt 
az ajánlattevőkkel szemben. A Döntőbizottság szerint kiemelkedően fontos lenne, 
hogy ajánlatkérők valóban ennek szem előtt tartásával készítsék el az ajánlatokkal 
szemben támasztott követelményrendszerüket. Az elmúlt évek közbeszerzési 
eljárásainak iratai alapján ugyanis az állapítható meg, hogy az ajánlattevőknek nagyon 
gyakran kell feleslegesen megtenni külön okiratokba foglaltan nyilatkozatokat, 
úgyszintén jellemző, hogy ugyanazon tartalmi elemeknek a közlését számos helyen 
kérik az ajánlatkérők, mely miatt gyakran keletkeznek az ajánlatokban elírások is. 
Ezen előírás betartása esetén csökkenthetőek az ajánlattevők adminisztratív terhei és 
az ajánlat elkészítésének költségei, továbbá növelhető a versenyben maradó 
ajánlattevők száma. A törvényi kötelezés ellenére megtörtént kiírásokkal szemben, 
azonban ajánlattevők szinte egyáltalán nem kezdeményeznek jogvitát.  
 
A kiegészítő tájékoztatás jogsértő jellege miatt a beszámolás időszakában az előző 
évhez hasonló mértékben fordultak a részvételre jelentkezők, ajánlattevők 
jogvédelemért a Döntőbizottsághoz. A Döntőbizottság 11 esetben mondta ki, hogy 
ajánlatkérők megsértették a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó törvényi előírásokat.  
A jogvitákból az állapítható meg, hogy ajánlatkérők nem járnak el kellő alapossággal 
és körültekintéssel a felhívások és dokumentáció összeállításakor, mely miatt a 
feltételeik, követelményeik nem egyértelműek és ez akadályát képezik annak, hogy 
megfelelő ajánlat elkészíthető legyen. A közbeszerzési eljárás előkészítése során 
elkövetett ezen hibát kiegészítő tájékoztatással próbálják orvosolni az ajánlatkérők, 
mely azonban már túllépi az esetek egy részében a kiegészítő tájékoztatás kereteit. A 
törvény csak azt teszi lehetővé, hogy ajánlatkérők értelmezzék, egyértelműsítsék az 



 112

ajánlatadási feltételeket, azt azonban már tiltja, hogy utólag, rövid idővel az 
ajánlattételi határidő előtt kiegészítő tájékoztatással módosítsák a felhívás, a 
dokumentáció előírásait. Amiatt is több esetben került sor jogsértés megállapítására, 
hogy ajánlatkérők nem adnak, még a kiegészítő kérdésre sem pontos és felhasználható 
iránymutatást az ajánlat elkészítésére, hanem csak általánosságban visszautalnak a 
felhívás, vagy a dokumentáció valamely pontjára.  
 
Jelentősen módosultak 2009. április 1. napjától kezdődően a közbeszerzési törvénynek 
a hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései.  
A jogalkotó kötelező jelleggel elrendelte, hogy minden közbeszerzési eljárásban 
teljes körűen biztosítani kell a hiánypótlás lehetőségét az ajánlat formai és 
tartalmi hiányosságainak pótlására. A Döntőbizottság megítélése szerint ezen 
rendelkezés bevezetése a hazai közbeszerzési gyakorlatban kifejezetten szükséges és 
előnyös.  
 
Ajánlatkérők még mindig a szükséges mértéket meghaladóan követelik meg azt, hogy 
az ajánlattevők milyen formai követelmények mellett készítsék el az ajánlatukat, így 
az esetleges formai hibák a kötelező hiánypótlás által kiküszöbölhetők és az érintett 
ajánlattevő ajánlata továbbra is részt vehet a versenyben.  
 
A Döntőbizottság előtt 2009. évben különösen sok olyan közbeszerzési eljárás volt, 
amelynek alapján az volt megállapítható, hogy az ajánlatkérők nem biztosítják teljes 
körben és kötelezően a hiánypótlást, az ajánlatok bírálatát felületesen végzik el.  
A Döntőbizottság előtt a kérelmezők más ajánlattevők, döntően a nyertes ajánlattevő 
ajánlatának érvénytelensége miatt terjesztenek elő jogorvoslati kérelmet. A 
Döntőbizottság a vizsgálata során megállapítja, hogy valóban a nyertes ajánlat szenved 
formai hiányosságban, vagy adott esetben hiányzik az ajánlatkérő által megkövetelt 
számos nyilatkozat közül valamely okirat. Ez azonban nem alapozhatja meg az ajánlat 
érvénytelenségét, miután biztosítani kell az ajánlattevő számára a hiánypótlást. A 
Döntőbizottság ezekben az esetekben nem tehet mást, mint visszaadja ajánlatkérő 
részére a közbeszerzési eljárást a hiánypótlási eljárás jogszerű lefolytatására. Mindez 
természetesen elnyújtja a közbeszerzési eljárások eredményes, szerződéssel történő 
lezárásának időszakát. Ez azonban elkerülhető lenne, amennyiben ajánlatkérők 
kevesebb előírás mellett, illetve a bírálat során teljes körűen biztosított hiánypótlást 
követően hoznák meg a döntésüket.  
 
Úgyszintén problémaként jelentkezik az ajánlatkérők hiánypótoltatási gyakorlatában, 
hogy a törvény előírása ellenére nem közlik pontosan, hogy melyek a benyújtott 
ajánlat hiányai. Ajánlatkérők egy része csak utal a felhívás, vagy a dokumentáció 
előírására és csak annyit közöl, hogy a benyújtott ajánlat nem ennek megfelelő. Emiatt 
– különösen összetett nyilatkozatok esetében – az ajánlattevők nem is tudják 
megállapítani, hogy az ajánlatkérő milyen hiány, hiányok pótlására hívta fel őket.  
Megállapítható, hogy egyes ajánlatkérők olyan rövid időtartamot biztosítanak a 
hiánypótlásra, mely mellett csak jelentős nehézségekkel tudják az ajánlattevők az 
előírt határidőre benyújtani a hiánypótlásukat.  
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Mindezen körülmények eredményezték azt, hogy a Döntőbizottság 2009-ben 
jelentősen magasabb számban, 54 esetben állapított meg jogsértést a hiánypótlás 
szabályainak nem megfelelő alkalmazása miatt. Az előző évhez képest az 
emelkedés közel kétszeres.  
 
A Döntőbizottság előtt a legtöbb jogvitában ajánlatkérők közbeszerzési eljárást 
lezáró döntését támadja az ajánlattevői kör. 
A közbeszerzési eljárások legfontosabb döntése a nyertes kiválasztása és ezen belül 
előzetesen döntés a benyújtott ajánlatok érvényességéről. Az ajánlattevők egyre 
céltudatosabban követelik meg azt, hogy az ajánlatkérők valamennyi ajánlatot 
ugyanazon alapossággal és körültekintéssel vizsgáljanak meg a bírálat során, ne 
tekintsenek el valamely ajánlat érvénytelenségének a megállapításától. Ennek 
érvényesítése érdekében már az eljárást lezáró döntés kihirdetését követően kérik 
ajánlatkérőktől iratbetekintés biztosítását, hogy meggyőződhessenek arról, hogy a 
nyertes és a többi ajánlattevő megfelelően igazolta-e az alkalmasságát, a benyújtott 
szakmai ajánlata megfelel-e a követelményeknek. Ezen túlmenően egyre nagyobb 
mértékben megemelkedett a jogorvoslati kérelem benyújtását követően kérelmezett és 
engedélyezett iratbetekintések száma is. A kérelmezők az ajánlatok tartalmi elemeinek 
az ismeretében jogorvoslati kérelmükben már számos okból támadják az 
ajánlatkérőknek az érvénytelenség kérdésében hozott döntését. Emiatt az ilyen jellegű 
jogvitákban a Döntőbizottságnak, különösen több kérelmező esetén, gyakran 10 feletti 
kérelmi elemet kell elbírálnia.  
 
A kérelmezők egy jelentős hányada elsődlegesen a saját részvételi 
jelentkezésének, ajánlatának az érvénytelenné nyilvánítását támadja. Még a 
beszámolás időszakában is jellemző volt, hogy ajánlatkérők az írásbeli 
összegezésükben nem adtak olyan részletezettségű tájékoztatást az érvénytelenné 
nyilvánítás indokáról, amelyből a kérelmezők megnyugtatóan megítélhették volna, 
hogy jogszerűen történt-e a kizárásuk.  
Az elmúlt év jogorvoslati ügyei alapján megállapítható, hogy az ajánlatkérők 
gyakrabban éltek azon jogukkal és kötelezettségükkel, hogy érvénytelenné 
nyilvánítsanak amiatt egy ajánlatot, hogy az ajánlattevő a korábban közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötött szerződését súlyosan megszegte. Az erre vonatkozó 
döntéseket az érintett ajánlattevők általában megtámadják. A Döntőbizottság a 
lefolytatott bizonyítási eljárás függvényében ítéli meg azt, hogy a konkrét esetben 
ajánlatkérő megalapozottan mondta-e ki ezen okból az érvénytelenséget. A 
Döntőbizottság több esetben el is fogadta a bemutatott bizonyítékok alapján a kizárás 
jogszerűségét. A Döntőbizottság szerint ennek a jogintézménynek a következetes 
alkalmazásával részben kiküszöbölhetők azok a problémák, hogy a szerződéskötést 
követően az ajánlatkérő részére a nyertes ajánlattevő nem nyújt megfelelő teljesítést.  
 
A kérelmezők jelentős része a nyertes, illetve az őt követő legkedvezőbb ajánlatot 
tevő ajánlatának érvényességét támadja. A kérelmezők egy része azt kívánja elérni, 
hogy ő kerülhessen kiválasztásra, mint kedvezőbb ajánlatot tevő nyertesként. 
Ugyanakkor jelentősen megemelkedett azon kérelmezők száma, akiknek a célja a 
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közbeszerzési eljárás eredménytelenségének az elérése, azért, hogy új közbeszerzési 
eljárásban ismételten indulhassanak. 
 
A Döntőbizottság a beszámolás időszakában összesen 117 esetben állapította meg, 
hogy ajánlatkérők jogsértően döntöttek az érvényesség kérdésében, azaz vagy 
alaptalanul zártak ki valamely ajánlattevőt a versenyből, vagy biztosították olyan 
ajánlattevő számára a nyerési lehetőséget, aki a törvény értelmében abban már 
nem vehetne részt.  
 
A közbeszerzési törvény alapvető rendelkezése, hogy ajánlatkérők kötelesek elvégezni 
az ajánlatok érvényességi vizsgálatát.  
A közbeszerzési törvény taxatíve és kógensen meghatározza, hogy a benyújtott 
ajánlatok mely okok miatt nyilváníthatók érvénytelenné, mely garanciális jellegű is az 
ajánlattevők szempontjából.  
 
Az érvényességi vizsgálat során kell megítélnie azt ajánlatkérőknek, hogy az 
ajánlattevők betartották-e a közbeszerzési törvény kötelező előírásait (pl. nem esnek-e 
kizáró ok hatálya alá), illetve azt, hogy ajánlatkérő előírásainak megfelelően igazolták-
e az alkalmasságot, tették meg szakmai ajánlatukat.  
 
Az érvénytelenség körében a jogsértések jelentős része az alkalmasságról hozott 
ajánlatkérői döntésre vonatkozik. A bírálat során ajánlatkérőnek és a jogorvoslati 
során a Döntőbizottságnak az ajánlatba benyújtott igazolások alapján kell megítélnie, 
hogy az ajánlattevő megfelel-e a felhívásban támasztott alkalmassági feltételeknek. A 
legtöbb esetben a szakemberek szakmai gyakorlatának, annak kötelező időtartamának, 
illetve a referenciák műszaki tartalmának a megfelelőségét kell elbírálni.  
 
A beszámolás időszakában is változatlanul magas arányt képviselt azon 
érvénytelenségi esetek köre, amelyekben azt vitatták, hogy a benyújtott ajánlat 
megfelel-e a felhívásban és dokumentációban támasztott feltételeknek. Ezek elbírálása 
során észleli rendszeresen a Döntőbizottság, – miként arra már a fentiekben is utalt – 
hogy ajánlatkérők még mindig nem szűkítették le a követelményrendszerüket az 
érdemi elbíráláshoz szükséges mértékre, hanem felesleges további nyilatkozatokat 
kérnek, illetve megkövetelik azt is, hogy ugyanazt a tartalmi elemet az ajánlattevők 
több helyen is megadják. A Döntőbizottság a Kbt. alapelveire is figyelemmel, annak 
szem előtt tartásával kívánja meghozni a döntéseit, hogy formai jellegű okok ne 
jelenthessék azt, hogy valamely tartalmilag megfelelő ajánlat kizáródhasson a 
versenyből. A Döntőbizottság az elmúlt évben 87 esetben adta vissza újabb bírálat 
elvégzésére és a hiánypótlás biztosítására az ügyet az ajánlatkérőknek.  
Nehezíti a megfelelő ajánlatok elkészítését, hogy különösen építési beruházásoknál az 
ajánlatkérők egymástól eltérően követelik meg, mind formailag, mind tartalmilag az 
ajánlatok elkészítését, így az ajánlattevői körnek nagy körültekintéssel kell 
megvizsgálnia, hogy az adott ajánlatkérő közbeszerzési eljárásában miként készítse el 
az ajánlatát.  
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A közbeszerzési törvény 2009. április 1. napjától hatályba lépő módosítása a 
közbeszerzési verseny tisztaságának biztosítása és a megalapozott ajánlattétel 
érdekében kiegészítette a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás vizsgálatára és 
megítélésére vonatkozó törvényi előírásokat.  
A gazdasági válság hatása és a verseny éleződése jut kifejezésre abban, hogy az 
ajánlattevők egyre alacsonyabb ajánlati árakat ajánlanak meg annak érdekében, hogy 
nyertesként kiválasszák őket. A Döntőbizottság szerint is fő cél a közpénzek minél 
ésszerűbb felhasználása, azonban ez, bizonyos küszöbérték be nem tartása esetén már 
az ellenkező hatást eredményezi. Különösen szolgáltatások esetén (pl. őrzés-védelem, 
takarítás) adnak a vállalkozók olyan ajánlati árakat, amelyek nem csak jelentősen 
alacsonyabbak a piaci áraknál és a többi ajánlattevő áránál, hanem megkérdőjeleződik 
a jogszerű teljesítési feltételek fennállása is. E körben segíti mind az ajánlatkérői 
döntést, mind a jogalkalmazást, ha a törvény előírásainak megfelelően az érintett 
szakmai szervezetek, illetve az ágazatért felelős miniszter közzéteszi a tájékoztatását 
az általában szokásos bérekről, eszköz és anyagárakról.  
Mindezek alapján megalapozottabban lehet megítélni azt, hogy az ajánlattevő ajánlati 
ára összeegyeztethető-e a gazdasági ésszerűséggel és fedezetet teremt-e a munkabérre, 
valamint az azokhoz kapcsolódó közterhekre.  
 
A Döntőbizottság ugyanakkor azt is észlelte, hogy az ajánlatkérői kör egy része nem 
tesz eleget a Kbt. 86. § -ban meghatározott kirívóan alacsony ellenszolgáltatási 
vizsgálati kötelezettségének. A kirívóan alacsony ellenszolgáltatást megajánlótól nem 
kér indokolást és nem győződik meg arról, hogy valóban biztosítható-e a teljesítés az 
ajánlatban vállalt árért. A Döntőbizottság emiatt az elmúlt évben 21 esetben állapított 
meg jogsértést.  
 
Sokkal kisebb mértékű, csak negyede azon jogsértések köre, amit a lehetetlen, vagy 
túlzottan magas, illetve alacsony vállalások tekintetében valósítanak meg az 
ajánlatkérők azzal, hogy azok miatt nem kérnek indokolást.  
 
Ajánlatkérőknek az érvényes ajánlatokat a felhívásukban meghatározott bírálati 
szempontrendszer szerint kell elbírálni. Ajánlatkérők ellentétben az érvényesség 
megítélésével a bírálati szempont szerinti értékelést alapvetően megfelelően meg 
tudják valósítani. Ezt tükrözi, hogy az e körben megállapított jogsértések száma a 
beszámolás időszakában is kis számban történt.  
 
2009-ben a Döntőbizottság 40 esetben állapította meg, hogy ajánlatkérő jogsértő 
döntést hozott a közbeszerzési eljárása nyertesének személyéről. Ez a szám a 
2008. évi csökkenéshez képest, amikor 22 jogsértés került kimondásra, jelentős 
emelkedést mutat. A legtöbb esetben az okozza az eljárás lezáró döntés jogsértő 
jellegét, hogy ajánlatkérő érvénytelen ajánlatot benyújtót hirdet ki nyertesként. Ez is 
rámutat arra, hogy alapvető fontosságú az érvényességi vizsgálatok megalapozott 
lefolytatása.  
 
A közbeszerzési törvény taxatíve meghatározza azokat az eseteket, amikor ajánlatkérő 
jogosult, illetve köteles eredménytelenné nyilvánítani a közbeszerzési eljárását.  
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A beszámolás időszakában a Döntőbizottság 17 esetben állapított meg jogsértést 
ajánlatkérők közbeszerzési eljárásuk eredménytelenné nyilvánításáról hozott 
döntése tekintetében.  
Az elmúlt évben is Döntőbizottság előtt jellemző maradt, hogy az ajánlattevői kör egy 
része nem fogadja el ajánlatkérő eljárást eredménytelenné nyilvánító döntését annak 
érdekében, hogy elérhesse az érdemi bírálatot, esetlegesen nyerteskénti kiválasztását.  
A kérelmezők számára nehezíti a döntés elfogadását, hogy ajánlatkérők nem adnak 
pontos és okszerű tájékoztatást arról, hogy mi miatt nem áll már rendelkezésükre 
pénzügyi fedezet a szerződés megkötésére. Emiatt a jogorvoslati eljárásban kerül sor 
annak vizsgálatára, hogy ténylegesen az ajánlatkérők milyen pénzügyi fedezet mellett 
indították meg a közbeszerzési eljárásukat és a közbeszerzési eljárás menetében 
milyen objektív okok miatt szűnt meg a teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet.  
 
Ajánlatkérők számos esetben amiatt nyilvánítják eredménytelenné a közbeszerzési 
eljárásukat, hogy a benyújtott összes ajánlat érvénytelen. Ezekben az esetekben több 
ajánlattevő támadja ajánlatkérő döntését, és a jogsértő érvénytelenné nyilvánítás 
mellett kérik az eredménytelenségre vonatkozó döntés megsemmisítését is.  
A beszámolás időszakában a közbeszerzési törvény 2009. április 1-jén hatályba lépett 
módosítása új jogvitákat is eredményezett. A jogalkotó új kötelező eredménytelenségi 
okként határozta meg azt a közösségi eljárásrendben, ha több ajánlatot nyújtottak be a 
közbeszerzési eljárásban, azonban a bírálat elvégzése után csak érvényes ajánlat 
maradt. A törvényalkotói cél a szélesebb versenyben történő nyertes kiválasztása 
támogatandó, azonban a konkrét rendelkezés az ellenkező hatást váltotta ki. Ugyanis 
az az ajánlattevői kör, aki az ajánlatában megtett vállalások alapján a bírálati szempont 
szerint nem lenne az eljárás nyertese, amiatt támadja meg az érvényes ajánlatokra 
vonatkozó döntést, hogy elérje, hogy csak egy érvényes ajánlat maradjon. Ezt 
követően pedig ajánlatkérő kénytelen legyen új közbeszerzési eljárást kiírni és abban 
ismételten megnyíljon a részvétel lehetősége. Ez azonban a közbeszerzési eljárások 
eredményes befejezését jelentősen meghosszabbítja. E negatív hatás kiküszöbölése 
érdekében mindenképpen indokolt ezen új rendelkezés feltételrendszerének áttekintése 
és annak alapján megfelelő változatása.  
 
A Döntőbizottság Elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati ügyekben a 
Döntőbizottság 78 esetben állapított meg jogsértést (17. sz. táblázat).  
Jogsértések megállapítására több eljárásfajta vonatkozásában sor került.  
 
A beszámolás időszakában tovább emelkedett a jogsértések száma azon hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárásfajta tekintetében, amelyet arra alapítottak, hogy 
kizárólag egy meghatározott személy, szervezet képes műszaki, technikai 
sajátosságok, kizárólagos jog, illetve művészeti szempontok alapján a szerződés 
teljesítésére.  
Ajánlatkérők egy része már közbeszerzési eljárása dokumentációjának a feltételeit 
akként alakítja ki, hogy annak alapján hivatkozhasson arra, hogy csak egy 
meghatározott személy képes a teljesítésre. A Döntőbizottság megítélése szerint a 
valós beszerzési igényhez viszonyítottan kell megítélni azt, hogy valóban nem képes 
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más szervezet a teljesítésre. Emiatt több esetben megállapításra kerül egyben az is, 
hogy ajánlatkérők a műszaki leírásukat határozták meg jogsértően.  
Változatlanul problematikus, hogy a konkrét beszerzés vonatkozásában elfogadható-e 
az egyébként fennálló, általában szoftverfejlesztésre vonatkozó kizárólagos jog. 
Ajánlatkérők arra törekednek, hogy amennyiben már van valamilyen mértékben 
kiépített rendszerük – függetlenül annak akár jelentős átalakításától, eltérő területekre 
történő kiterjesztéséről – akkor is ragaszkodni kívánnak az alapszoftver 
kifejlesztőjéhez. Különös körültekintéssel kell megítélni a műszaki, technikai 
sajátosságok kérdését is, mivel már számos területen biztosítható a kompatibilis 
együttműködés, az egyenértékű megoldások alkalmazása.  
A Döntőbizottság a beszámolás időszakában 22 esetben állapította meg ezen 
eljárásfajta jogsértő választását.  
 
A közbeszerzési törvény szabályozása főszabályként a beszerzési igények kielégítésére 
új közbeszerzési eljárások lefolytatását követeli meg. Taxatíve meghatározott 
feltételek megléte esetén teszi azt lehetővé, hogy a korábban megkötött eljárást lezáró 
szerződés után kiegészítő építési beruházásra, illetve szolgáltatásra hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytassanak le az ajánlatkérők. Ebben az 
esetben ugyanis már csak egy ajánlattevő, a korábbi nyertes ajánlattevő kerül 
felhívásra ajánlattételre.  
A beszámolás időszakában a Döntőbizottság 20 esetben állapította meg ezen 
eljárásfajta jogsértő alkalmazását. Ezekre általában amiatt került sor, hogy 
ajánlatkérők a teljesítés időszakában, és azon belül is általában annak végső 
szakaszában új beszerzési igényekkel bővítik a megvalósítandó feladatok körét. A 
jogsértések megállapításától a Döntőbizottság nem tekinthet el, mivel az azt 
eredményezné, hogy nyilvános verseny kizárásával kaphatnának további megbízásokat 
a nyertes ajánlattevők.  
 
A beszámolás időszakban – az előző évihez hasonló nagyságrendben – 10 esetben 
állapított meg amiatt jogsértést a Döntőbizottság, hogy ajánlatkérők a törvényi 
feltételek hiányában alkalmazták a rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást.  
Kedvezően hatott ezen eljárásfajta alkalmazására, hogy lehetősége van az 
ajánlatkérőknek gyorsított eljárás választására, valamint az ajánlattételi határidők 
rövidítésére.  
A Döntőbizottság megítélése szerint fontos szempont lenne, hogy a támogatások 
odaítéléséről döntő szervezetek az eljárásuk során olyan időpontokat határozzanak 
meg a pályázók felé feltételként, amelyek mellett a közbeszerzési törvényben 
meghatározott közbeszerzési eljárási határidők betarthatóak, mivel továbbra is 
megfigyelhető ajánlattevők hivatkozása a határidők betarthatatlanságára.  
A Kbt. 2010. január 1-től hatályba lépő módosítása értelmében a szerződés 
érvénytelenségének jogkövetkezménye következik be akkor, ha ajánlatkérők 
jogsértően folytattak le hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást. Erre tekintettel kiemelten fontos, hogy az ajánlatkérői kör körültekintően 
végezze közbeszerzési eljárásai előkészítését, hogy ezen súlyos jogkövetkezmény 
elkerülhető legyen.  
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2.2. Jogorvoslati kérelmek, kezdeményezések érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, 
illetve az eljárás érdemi vizsgálat nélkül történő megszüntetése 
 
A Kbt. szabályozása nem biztosít általános megtámadhatósági lehetőséget az ügyfelek 
számára a közbeszerzési eljárások ellen. A közbeszerzési eljárásokat a törvényben 
taxatíve meghatározott hivatalbóli kezdeményezői kör, továbbá a törvényben 
meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezői kör jogosult megtámadni.  
 
A jogalkotó jogvesztő határidőket állapított meg a jogorvoslati kérelmek, illetve a 
hivatalbóli kezdeményezések benyújtására, és a jogvesztő határidő letelte után 
benyújtott kérelmeket a Döntőbizottságnak kötelező elutasítani érdemi vizsgálat 
nélkül, illetőleg amennyiben ez később vált megállapíthatóvá, a jogorvoslati eljárást 
megszüntetni. Úgyszintén követelmény, hogy a kérelmezők csak jogos érdekük 
sérelme esetén válnak jogosulttá arra, hogy valamely közbeszerzési eljárást 
megtámadjanak.  
A közbeszerzési törvény emellett további eljárásjogi feltételeket is támaszt ahhoz, 
hogy a Döntőbizottság érdemi vizsgálatot folytathasson le, meghatározza a 
benyújtandó kérelmekkel, kezdeményezésekkel szemben támasztott tartalmi 
követelményeket, melyeket tételesen ismertetnek a Kbt. rendelkezései. 
A Döntőbizottságnak a jogorvoslati kérelmek, illetőleg hivatalbóli kezdeményezések 
benyújtásakor, illetőleg azt követően az egész eljárása során végig vizsgálnia kell, 
hogy fennállnak-e a feltételei a jogorvoslati kérelem, illetve a hivatalbóli 
kezdeményezés érdemi elbírálásának.  
 
A 21/b. számú táblázat mutatja be, hogy a Döntőbizottság a törvényi rendelkezésekre 
tekintettel a beszámolás időszakában 101 esetben utasította el érdemi vizsgálat nélkül 
a jogorvoslati kérelmeket és 208 esetben szüntette meg érdemi vizsgálat nélkül a 
jogorvoslati eljárást. Ez azt jelenti, hogy a Döntőbizottsághoz benyújtott jogorvoslati 
ügyek közül 311 esetben a törvényben meghatározott akadályok fennállása miatt nem 
valósult meg érdemi vizsgálat. Az előző évekhez hasonlóan tehát továbbra is 
változatlanul magas arányában, 36%-ban állt fenn, hogy a törvényben 
meghatározott okból eljárásjogi akadálya annak, hogy a Döntőbizottság 
érdemben megvizsgálja a hozzá benyújtott jogorvoslati kérelmet, hivatalbóli 
kezdeményezést. 
 
A hiánypótlás nem teljesítése miatti elutasítás az érdemi vizsgálat nélküli 
elutasítások legnagyobb arányát (76 db, 24%) teszi ki. Az összes jogorvoslati ügyhöz 
képest hozzávetőlegesen 10%-os mértéket jelent. 
A Döntőbizottság csak abban az esetben jogosult megindítani a jogorvoslati eljárást, 
ha a kérelem, illetve a kezdeményezés a törvényi előírásoknak megfelel. Amennyiben 
a Döntőbizottság ehhez képest hiányt állapít meg, a törvényben meghatározott 5 napos 
hiánypótlási határidővel, elutasítás terhe mellett köteles felhívni a jogorvoslati 
kezdeményezés benyújtóját a hiány pótlására. Ha a jogorvoslati eljárás 
kezdeményezője ennek nem tesz eleget, a Döntőbizottság nem mérlegelhet, hanem 
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köteles elutasítani a jogorvoslati kérelmet, illetve kezdeményezést érdemi vizsgálat 
nélkül.  
Ez az elutasítási ok kizárólag a kérelmezői kört érinti. Jellemző maradt, hogy a 
kérelmezők egy része az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül nyújtja be a 
jogorvoslati kérelmét és azt a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja, illetve nem a 
törvényben előírt mértékű díjat fizeti meg és a különbözeti összeg ismeretében már 
nem teljesíti a hiánypótlási felhívásban foglaltakat.  
 
Hasonlóan magas arányt képviselnek azok az ügyek, amelyekben azt állapítja meg a 
Döntőbizottság, hogy a kérelmezők, illetve a kezdeményezők a törvényben 
meghatározott jogvesztő határidő után, azaz elkésetten nyújtják be a kérelmüket, 
kezdeményezésüket. A közbeszerzési törvényben meghatározott határidők közül az 
eljárást lezáró döntés esetében irányadó 8 napos, illetve a minden más esetben 
alkalmazandó 15 napos határidő túllépése jellemző ezekben az esetekben. Miután a 
törvény a határidők jogvesztő jellegét mondja ki, a Döntőbizottság köteles elutasítani 
az elkésetten előterjesztett jogorvoslati kezdeményezéseket. 2009. évben 84 esetben 
állapított meg a Döntőbizottság elkésettséget, mely az érdemi vizsgálat nélküli 
elutasításon, illetve megszüntetésen belül 27%-os arányt eredményez, ez összes 
jogorvoslati ügy 10%-a.  
 
Az ügyfélképesség hiánya miatt a Döntőbizottság összesen 22 esetben állapította 
meg az érdemi vizsgálat akadályát, mely közel azonos a tavalyi évi adattal.  
Az ügyfélképesség kérdésében a Döntőbizottság általában csak alapos vizsgálat 
alapján tudja megítélni azt, hogy a kérelmezőként fellépő szervezetnek fennáll-e a 
törvényben megkövetelt közvetlen jogos érdeksérelme. Ez eredményezi azt, hogy 20 
esetben csak az eljárás megindítását követően került sor a jogorvoslati eljárás 
megszüntetésére.  
E jogsértések mögött általában az áll, hogy nem az a fél támadja ajánlatkérő jogsértő 
magatartását, akire az közvetlenül vonatkozik, akinek a jogi helyzetét érinti, hanem 
olyan harmadik személyek, akik vagy nem vesznek részt az adott közbeszerzési 
eljárásban, vagy az érintetett fél „helyett, de érdekében” lépnek fel. Ez a magatartás 
azonban nem elfogadható, a törvény azt követeli meg, hogy a sérelmet szenvedett fél 
érvényesítse az igényét.  
 
Egyre alacsony számot képvisel a hatáskör hiánya miatti eljárásjogi akadály. A 
Döntőbizottság 2009-ban 6 esetben állapította meg hatásköre hiányát. 
Erre jellemzően akkor kerül sor, amikor az ügyfelek a szerződés teljesítése során az 
egymással kapcsolatos jogvitájukat kívánják a Döntőbizottsággal elbíráltatni. A 
Döntőbizottság hatáskörét a közbeszerzési törvény a szerződés módosításával, 
teljesítésével kapcsolatban csak szűk körben állapította meg, egyéb esetben az 
általános hatáskörű bíróság jogosult eljárni.  
 
Az elmúlt évben 76 esetben vonták vissza a kérelmezők a jogorvoslati kérelmüket, 
mely az összes jogorvoslati ügy 9%-át jelenti.  
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A jogorvoslati kérelmek visszavonására jelentős számban amiatt kerül sor, mert 
ajánlatkérők visszavonják, vagy döntően a jogorvoslati kérelemben foglaltaknak 
megfelelően módosítják az ajánlati felhívásukat, dokumentációjukat.  
 
Megemelkedett azon esetek száma, amikor az ajánlatkérők a jogorvoslati eljárás 
megindítását követően, de még az ajánlattételi határidőben visszavonják a 
megtámadott eljárást indító hirdetményüket. 2008-ban erre 18 esetben került sor, 
míg 2009-ben ez a szám két és félszeresével megemelkedett. Ajánlatkérők 45 
esetben vonták vissza a támadott felhívásukat.  
 
2.3. Kollégium működése 
 
A Kbt. 2009. április 1. napjától hatályba lépő rendelkezése szerint a Döntőbizottság az 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott ügyekre és ügycsoportokra 
kollégiumot működtet. A kollégium az egységes joggyakorlat biztosítása érdekében 
elemzi a Döntőbizottság gyakorlatát, véleményt nyilvánít a vitás jogalkalmazási 
kérdésekben.  
A Döntőbizottság elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata a törvényi 
rendelkezések alapján szabályozza a kollégium működését és tevékenységét. A 
kollégiumnak valamennyi közbeszerzési biztos a tagja, a kollégiumon belül állandó 
bizottságok kerültek felállításra meghatározott ügycsoportokra.  
A Döntőbizottság Elnökének vezetésével a Döntőbizottság tagjai rendszeresen 
értelmezik a Kbt. rendelkezéseit, a felvetődött jogértelmezési kérdéseket megvitatják 
és az egységes joggyakorlat érdekében az iránymutató jogalkalmazásról döntenek. 
Döntőbizottság a döntéseinek meghozatala során követendő egységes álláspontot 
alakított ki pl. a részajánlat alkalmazásának kérdéskörében és a Kbt. 92/A. § 
értelmezésével kapcsolatosan.  
 
3. Bírósági felülvizsgálat tapasztalatai 
 
A Döntőbizottság jogorvoslati eljárást lezáró döntései ellen közigazgatási úton 
jogorvoslatnak nincs helye, a törvény kizárólag bírósági felülvizsgálatot tesz 
lehetővé.  
 
A Döntőbizottság döntéseinek felülvizsgálatára a közbeszerzési törvény és a polgári 
peres eljárási törvény két fajta eljárási rendet határoz meg. A Döntőbizottság érdemi 
határozatainak felülvizsgálata közigazgatási perben valósul meg, míg a végzések 
megtámadását nemperes eljárásban bírálja el a bíróság.  
Az érdemi döntések bírósági felülvizsgálatát több fokon biztosította a jogalkotó. Első 
fokon a kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Bíróság jár el, 
másodfokon – a Fővárosi Bíróság ítéletének fellebbezése esetén – a Fővárosi Ítélőtábla 
dönt. Rendkívüli jogorvoslati lehetőségként a Fővárosi Ítélőtábla ítéletének 
felülvizsgálata kérhető a Legfelsőbb Bíróságtól. 
A Döntőbizottság végzésének felülvizsgálatára csak egy fokú jogorvoslati lehetőség 
áll az ügyfelek rendelkezésére. A Fővárosi Bíróság nemperes eljárásban véglegesen 
dönt a Döntőbizottság végzéseinek a jogszerűségéről.  
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A törvény rendelkezései a bírósági felülvizsgálat vonatkozásában soronkívüliséget, 
gyors eljárás lefolytatási kötelezettséget írnak elő a bíróságok számára. A korábbi 
évekhez képest bár gyorsult a bírósági eljárások lefolytatása, ugyanakkor még mindig 
jellemző, hogy fél év alatt ritkán fejeződnek be első fokon a Fővárosi Bíróság előtt az 
ügyek, illetve a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletét az ügyben nem hozza meg egy éven 
belül. 
 
A 2009. évben a Döntőbizottság által meghozott döntések 22,4 %-át támadták 
meg bíróság előtt. (22. sz. táblázat). Megállapítható, hogy 2002-től kezdődően szinte 
állandósult a Döntőbizottság döntéseinek megtámadási aránya 20-23 % között. 
A 23. sz. táblázat mutatja azt be, hogy miként oszlik meg a megtámadások aránya a 
jogsértést megállapító határozatok, illetve az elutasításra és megszüntetésre vonatkozó 
döntések között. Megállapítható, hogy a jogsértést kimondó határozatokat 
háromszor magasabb arányban támadják meg. A benyújtott jogorvoslatokból 
levonható az a következtetés, hogy bírság kiszabása esetén az ügyfelek különösen 
magas arányban élnek a jogorvoslati lehetőségükkel.  
A megszüntetésre, elutasításra vonatkozó döntések megtámadási aránya az utóbbi 
években azonos mértékű, 12-13% közötti.  
 
Az összesen benyújtott 193 bírósági felülvizsgálatból a beszámoló elkészítéséig csak 
53 esetben fejeződött be jogerősen a bírósági eljárás, tehát csak az ügyek 
egynegyedének lezárása valósult meg. Ezek közül 48 esetben első fokon emelkedett 
jogerőre a Fővárosi Bíróság ítélete, míg 5 esetben a Fővárosi Ítélőtábla döntésével 
fejeződött be a felülvizsgálat. Továbbra is folyamatban van 140 eljárás a bíróságok 
előtt és döntő részben, 126 ügyben még csak első fokon. (24. sz. táblázat) 
 
Az eddig jogerősen befejezett ügyek alapján az állapítható meg, hogy a bíróságok 87 
%-ban jogerősen elutasították a Döntőbizottság döntésének megtámadását.  
 
A Döntőbizottság a beszámolójában részletesen bemutatta az általa végzett 
jogorvoslati tevékenységet.  
A Döntőbizottság munkájának eredményeként a 2009-ben előtte kezdeményezett 
861 jogorvoslati ügy közel 80%-a, 668 ügy a Döntőbizottság előtt véglegesen és 
jogerősen befejeződött. Az ügyfelek ezeket a döntéseket tudomásul vették, nem 
kérték azok felülvizsgálatát a bíróságtól. A Döntőbizottság határozatai nyilvánosan 
közzétételre kerülnek és a közbeszerzési piac szereplői tevékenységük során azokat 
figyelembe veszik. A joggyakorlat alakulására a közzétett Döntőbizottsági döntések 
hatással vannak.  
A Döntőbizottság szerint a bírósági felülvizsgálatok alapján az állapítható meg, 
hogy még magasabb arányú a Döntőbizottság tevékenységének az 
eredményessége, miután a bíróságok közel 90%-os arányban elutasítják a 
Döntőbizottság döntései ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmeket.  
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* * * 

 
 
 
A Közbeszerzések Tanácsa kéri az Országgyűlést, hogy fogadja el a 2009. 
január 01. – december 31. közötti időszakról szóló beszámolóját. 
 
 
 
 
B u d a p e s t, 2010. július 30. 
 
 
 
 
 
         Dr. Bakonyi József 
            elnök 
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Mellékletek 
 
 

A közbeszerzési eljárások  
 

és  
 

a jogorvoslatok statisztikái 
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A közbeszerzések statisztikai adatai az alkalmazott értékhatár szerint 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
Alkalmazott értékhatár Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft)
Európai Uniós értékhatár feletti  2 196 1 454 351,21
Európai Uniós értékhatár alatti, a nemzeti 
értékhatárt elérő 4 415 355 452,53

Összesen: 6 611 1 809 803,74
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

1. sz. táblázat 
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A közbeszerzések statisztikai adatai az eljárások típusai szerint                    

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
Eljárás típusa Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft)
Nyílt eljárás 2 364                              811 397,17     
Meghívásos eljárás 316                                70 849,47     
Tárgyalásos eljárás 1 209                              714 225,48     
Egyszerűsített eljárás 192                                49 257,57     
Versenypárbeszéd 3                                11 401,91     
Egyszerű eljárások 2 507                              152 343,66     
Nem besorolható (ügyvédi tevékenység) 20                                    328,48     

Összesen: 6 611                           1 809 803,74     
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A közbeszerzések statisztikai adatai az eljárások típusai szerint az EU-s értékhatár 

felett 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
Eljárás típusa Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft)
Nyílt eljárás 1 185                              684 097,15     
Meghívásos eljárás 134                                36 395,80     
Tárgyalásos eljárás 775                              675 787,29     
Egyszerűsített eljárás 99                                46 669,06     
Versenypárbeszéd 3                                11 401,91     

Összesen: 2 196                           1 454 351,21     
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A közbeszerzések statisztikai adatai az eljárások típusai szerint a nemzeti értékhatár 

felett 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
Eljárás típusa Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft)
Nyílt eljárás 1 179                              127 300,02     
Meghívásos eljárás 182                                34 453,67     
Tárgyalásos eljárás 434                                38 438,19     
Egyszerűsített eljárás 93                                 2 588,51     
Egyszerű eljárások 2 507                              152 343,66     
Nem besorolható (ügyvédi tevékenység) 20                                    328,48     

Összesen: 4 415                              355 452,53     
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A közbeszerzések statisztikai adatai az új egyszerű eljárás típusai szerint 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
Eljárás típusa Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli 1 829                                   99 790,69     
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos 468                                   43 750,45     
Hirdetmény nélkül induló,tárgyalásos 210                                     8 802,52     

Összesen: 2 507                                  152 343,66     
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A közbeszerzések statisztikai adatai az ajánlatkérők besorolása szerint 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
Ajánlatkérő típusa Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft) 
Központi költségvetés 1 577 403 865,63 
Helyi önkormányzat 3 442 583 747,55 
Közjogi szerv 639 286 894,99 
Közszolgáltatók 618 481 755,30 
Egyéb beszerzők 335 53 540,27 

Összesen: 6 611 1 809 803,74 
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

3. sz. táblázat 
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A közbeszerzési eljárások száma és értéke a beszerzés tárgya szerint 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
Beszerzés tárgya Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft)
Árubeszerzés 1 601 350 866,62
Építési beruházás 2 353 868 919,27
Építési koncesszió 3 386,03
Szolgáltatás 2 647 586 275,49
Szolgáltatási koncesszió 7 3 356,33

Összesen: 6 611 1 809 803,74
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

4. sz. táblázat 
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A közbeszerzési eljárások megoszlása a nyertes ajánlattevők besorolása szerint 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
Nyertes ajánlattevők besorolása Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft)
Hazai székhelyű mikro-, kis- és 
középvállalkozások 4 895 707 315,78
Külföldi székhelyű vállalkozások 61 57 976,53
Hazai székhelyű nagyvállalatok 1 655 1 044 511,43

Összesen 6 611 1 809 803,74
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   

5. sz. táblázat 
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A nyertes mikro-, kis- és középvállalkozások részvétele a közbeszerzési eljárásokban a 
vállalkozás besorolása szerint 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
A vállalkozás besorolása Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft)
Mikrovállalkozás 1 398 110 724,65
Kisvállalkozás 2 039 247 629,33
Középvállalkozás 1 458 348 961,80

Összesen: 4 895 707 315,78
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

6/a. sz. táblázat 
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A nyertes mikro-, kis- és középvállalkozások részvétele az EU-s értékhatár feletti 
közbeszerzési eljárásokban 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
Vállalkozás besorolása Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft)
Mikrovállalkozás 355 73 756,24
Kisvállalkozás 540 137 582,27
Középvállalkozás 522 235 173,64
Egyéb vállalkozás 779 1 007 839,06

Országos összes: 2 196 1 454 351,21
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

6/b. sz. táblázat 
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A nyertes mikro-, kis- és középvállalkozások részvétele a nemzeti értékhatár feletti 
közbeszerzési eljárásokban 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
Vállalkozás besorolása Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft)
Mikrovállalkozás 1 043 36 968,41
Kisvállalkozás 1 499 110 047,06
Középvállalkozás 936 113 788,17
Egyéb vállalkozás 937 94 648,89

Országos összes: 4 415 355 452,53
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

6/c. sz. táblázat 
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A nyertes mikro, kis- és középvállalkozások részvétele a közbeszerzési eljárásokban az 
eljárások típusa szerint  

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
Eljárás típusa Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft) 
nyílt eljárás 1 697  306 548,72
meghívásos eljárás 228  47 271,15
tárgyalásos eljárás 820  210 546,73
egyszerűsített eljárás 124  26 901,25
versenypárbeszéd 1  84,50
egyszerű eljárások 2 024  115 961,54
nem besorolható (ügyvédi tevékenység) 1  1,89

Összesen: 4 895  707 315,78
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

7/a. sz. táblázat 
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A nyertes mikro, kis- és középvállalkozások részvétele a közbeszerzési eljárásokban 
az eljárások típusa szerint az EU-s értékhatár felett 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
Eljárás típusa Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft) 
nyílt eljárás 778  217 234,32
meghívásos eljárás 95  22 432,06
tárgyalásos eljárás 482  181 590,53
egyszerűsített eljárás 61  25 170,74
versenypárbeszéd 1  84,50

Összesen: 1 417  446 512,15
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

7/b. sz. táblázat 
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A nyertes mikro, kis- és középvállalkozások részvétele a közbeszerzési eljárásokban 

az eljárások típusa szerint a nemzeti értékhatár felett                       

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
Eljárás típusa Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft) 
Nyílt eljárás 919                                89 314,40     
Meghívásos eljárás 133                                24 839,09     
Tárgyalásos eljárás 338                                28 956,21     
Egyszerűsített eljárás 63                                 1 730,50     
Egyszerű eljárások 2 024                              115 961,54     
Nem besorolható (ügyvédi tevékenység) 1                                        1,89     

Összesen: 3 478                              260 803,63     
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

7/c. sz. táblázat 
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A nyertes mikro, kis- és középvállalkozások részvétele az új egyszerű eljárás három 
típusában 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
Eljárás típusa Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft) 
hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli 1 492  73 693,01
hirdetménnyel induló, tárgyalásos 370  36 273,99
hirdetmény nélküli, tárgyalásos 162  5 994,54

Összesen: 2 024  115 961,54
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

7/d. sz. táblázat 
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A nyertes mikro, kis- és középvállalkozások részvétele a közbeszerzési eljárásokban 
az ajánlatkérők besorolása szerint 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
Ajánlatkérők besorolása Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft) 

Központi költségvetési szervek 1 151 161 943,48
Helyi önkormányzat 2 590 330 359,33
Közjogi szerv 438 81 232,18
Közszolgáltatók 447 92 413,69
Egyéb beszerzők 269 41 367,10

Összesen: 4 895 707 315,78
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

8. sz. táblázat 
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Külföldi nyertes ajánlattevők részvétele a közbeszerzési eljárásokban az eljárások 
típusa szerint 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 
   
Eljárás típusa Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft)
nyílt eljárás 27  26 088,40
meghívásos eljárás 1  290,11
tárgyalásos eljárás 21  31 168,83
egyszerű eljárás 12  429,19

Összesen: 61  57 976,53
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

9. sz. táblázat 
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Külföldi nyertes ajánlattevők részvétele a közbeszerzési eljárásokban az 
ajánlatkérők besorolása szerint 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 

   
Ajánlatkérők besorolása Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft)

Központi költségvetés 27 5 014,09
Helyi önkormányzat 7 10 888,33
Közjogi szerv 4 953,06
Közszolgáltatók 18 40 580,70
Egyéb beszerzők 5 540,35

Összesen: 61 57 976,53
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

10. sz. táblázat 
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A tárgyalásos eljárások száma és értéke az ajánlatkérők besorolása szerint 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 

Ajánlatkérők besorolása Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft)
Központi költségvetés 487  210 887,88
Helyi önkormányzat 761  100 738,34
Közjogi szerv 146  38 879,42
Közszolgáltatók 429  407 955,14
Egyéb beszerzők 64  8 317,58

Összesen: 1 887  766 778,36
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

11. sz. táblázat 
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Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alakulása az ajánlatkérők besorolása 

szerint 

Vizsgált időszak: 2009.01.01.- 2009.12.31. 

Ajánlatkérők besorolása Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft) 
Központi költségvetés 305  131 647,24
Helyi önkormányzat 372  49 798,96
Közjogi szerv 74  7 798,40
Közszolgáltatók 252  42 790,21
Egyéb beszerzők 26  2 298,47

Összesen: 1 029  234 333,28
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

12. sz. táblázat 
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13. sz. táblázat

A  JOGORVOSLATI  ELJÁRÁSOK  SZÁMÁNAK  ALAKULÁSA  1996-2009. 
KÖZÖTT 
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14. sz. táblázat

2009. ÉVI JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK JELLEMZŐ ADATAI 
  

Jogorvoslati ügyek Száma 
Jogorvoslati kérelmek 669
Hivatalból kezdeményezett 58

Döntőbizottság Elnöke által kezdeményezett 134

Összesen 861
Egyesített ügyek 40
Kiadott határozatok 598
Kiadott végzések 311

Ideiglenes intézkedések 174
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15. sz. táblázat

A DÖNTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ HIRDETMÉNY 
KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK JELLEMZŐI  2009. 

ÉV 
 

  Száma % 
A hirdetmény nélküli eljárásokról megküldött tájékoztatások 1609 100,0%
A Döntőbizottság Elnöke által kezdeményezett eljárások 134 8,3%
  91,7%
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16. sz. táblázat

A DÖNTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE ÁLTAL HIVATALBÓL KEZDEMÉNYEZETT 
JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK FAJTA SZERINTI MEGOSZLÁSA 2009. ÉV 

      

 

A közbeszerzési eljárás fajtája Általános Különös Összesen

  
Közösségi értékhatárt elérő 

értékű 
  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 71 12 83
Hirdetmény nélküli egyszerűsített 2   2

  
Nemzeti értékhatárt elérő 

értékű (egyszerű)   
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 47 1 48
Hirdetmény nélküli egyszerűsített 1   1

Összesen 121 13 134
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17. sz. táblázat

 

A DÖNTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE ÁLTAL HIVATALBÓL KEZDEMÉNYEZETT 
JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK SORÁN ALKALMAZOTT 

JOGKÖVETKEZMÉNYEK 2009. ÉV 
 

Jogkövetkezmények Száma Összesen

Jogsértés megállapítása   78

   Jogsértés 10  
   Jogsértés + Bírság 17  
   Jogsértés + Döntés megsemmisítése 36  
   Jogsértés + Bírság+Döntés megsemmisítése 15  

Megszüntetés   56

   Jogsértés hiányában eljárás megszüntetés 20  

   Felhívás visszavonása miatt megszüntetés 36  

Mindösszesen   134
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18. sz. táblázat

A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK AJÁNLATKÉRŐK SZERINTI MEGOSZLÁSA 
2009. ÉV 

   

Ajánlatkérő Száma % 
Magyar Állam 3 0,3
Minisztérium 8 0,9
Miniszterelnöki Hivatal 1 0,1
Központosított közbeszerző szervezet 3 0,3
Egyéb központi költségvetési szerv 147 17,2
Helyi önkormányzat  397 46,1
Települési önkormányzatok társulása 26 3,0
Helyi önkormányzati költségvetési szerv 47 5,5
Kisebbségi települési önkormányzat 1 0,1
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 1 0,1
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1 0,1
Közalapítvány 3 0,3
Közszolgálati műsorszolgáltatók 5 0,6
Jogszabály alapján létrehozott jogképes szervezet 15 1,7
Közérdekű tevékenységet végző jogi személy 54 6,3
Alaptevékenység ellátására létrehozott jogképes szervezet 51 5,9
Támogatásban részítesített 39 4,5

Közszolgáltató 59 7,0

Összesen 861 100,0
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 19. sz. táblázat

 
A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK MEGOSZLÁSA ELJÁRÁSFAJTÁK SZERINT  

2009. ÉV 
      
  Általános Különös Összes % 
Közösségi értékhatárt elérő 387 35 422 49,0%
Nemzeti értékhatárt elérő 359 6 365 42,4%
Nemzeti értékhatár alatti   48 5,6%
Kbt. mellőzése miatt   22 2,6%
Nem besorolható   4 0,5%
Összesen    861 100,0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közösségi értékhatárt elérő Általános eljárás 
Nyílt 204   
Meghívásos 10   
Hirdetményes tárgyalásos 33   
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 78   
Gyorsított meghívásos 34   
Gyorsított hirdetményes tárgyalásos 9   
Egyszerűsített 16   
Hirdetmény nélküli egyszerűsített 2   
Tervpályázat  1   
Összesen 387   
    

Közösségi értékhatárt elérő Különös eljárás 
Nyílt 5   
Hirdetményes tárgy. részvételi fh. ind. 18   
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 12   
Összesen 35   
    

Nemzeti értékhatárt elérő Általános eljárás 
Nyílt 52   
Meghívásos 3   
Hirdetményes tárgyalásos 2   
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 51   
Gyorsított meghívásos 8   
Gyorsított hirdetményes tárgyalásos 3   
Egyszerűsített 4   
Hirdetmény nélküli egyszerűsített 1   
Egyszerű eljárás 235   
Összesen 359   
    

Nemzeti értékhatárt elérő Különös eljárás 
Nyílt 1   
Egyszerű eljárás 5   
Összesen 6   
    

Nemzeti értékhatár alatti     
Egyszerű eljárás 48   
Összesen 48   
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20. sz. táblázat

A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK BESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI 
MEGOSZLÁSA 2009. ÉV 

      

Beszerzés tárgya Száma % 

Szolgáltatás 371 43,1
Építési beruházás 327 38,0
Árubeszerzés 154 17,9
Szolgáltatási koncesszió 6 0,7
Építési koncesszió 3 0,3

Összesen 861 100,0
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21/a. sz. táblázat

 
A DÖNTŐBIZOTTSÁG ÉRDEMI HATÁROZATAIBAN ALKALMAZOTT  

JOGKÖVETKEZMÉNYEK 2009. ÉV 

   

Jogkövetkezmények Száma Összesen 

Jogsértés megállapítása   366
   Jogsértés 51  
   Jogsértés + Bírság 68  
   Jogsértés + Döntés megsemmisítése 144  

   Jogsértés + Bírság + Döntés megsemmisítése 103  

Elutasítás   207

   Megalapozatlanság miatt 207  

Jogsértés hiányának megállapítása   25

Mindösszesen   598
 

  
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Jogsértés megállapítása 366 

Elutasítás 207 

Jogsértés hiányának megállapítása 25 
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21/b. sz. táblázat

 
A DÖNTŐBIZOTTSÁG JOGORVOSLATI ELJÁRÁST LEZÁRÓ VÉGZÉSEI  

2009. ÉV 
 

  Száma Összesen 

Elutasítás   101
   Elkésettség miatt 21  
   Hiánypótlás nem teljesítése miatt 76  
   Hatáskör hiánya miatt 2  
   Ügyfélképesség hiánya miatt 2  

Megszüntetés   208
   Kérelem visszavonása miatt 76  
   Felhívás visszavonása miatt 45  
   Hatáskör hiánya miatt 4  
   Elkésettség miatt 63  

   Ügyfélképesség hiánya miatt 20  

Felfüggesztett eljárás   2

Mindösszesen   311
 

  
 
ú    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Elutasítás 101 

Megszüntetés 208 

Felfüggesztett eljárás 2 
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22. sz. táblázat

 A  DÖNTŐBIZOTTSÁG  DÖNTÉSEI  ELLENI  BÍRÓSÁGI  JOGORVOSLATOK  
ALAKULÁSA  1996 - 2009  KÖZÖTT 

 Év 
Összes ügy 

száma 

Felülvizsgálni 
kért ügyek 

száma 

Felülvizsgál
ati arány %

  

1996. 144 43 29,9%   
1997. 243 68 28,0%   
1998. 296 78 26,4%   
1999. 340 95 27,9%   
2000. 700 126 18,0%   
2001. 830 138 16,6%   
2002. 751 167 22,2%   
2003. 693 134 19,3%   

 

2004. 866 197 22,7%   
 2005. 1091 244 22,4%   
 2006. 858 198 23,1%   
 2007. 751 153 20,4%   
 2008. 636 141 22,2%   
 2009. 861 193 22,4%   
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23. sz. táblázat

A DÖNTŐBIZOTTSÁG DÖNTÉSEI ELLENI BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATOK 
MEGOSZLÁSA A DÖNTÉSEK TARTALMA SZERINT 1996 - 2009 KÖZÖTT 

Év 
Jogsértést megállapító 

határozatok száma 
Ebből felülvizsgálni kért 

ügyek száma 
Felülvizsgálati 

arány % 

1996. 73 27 37,0%
1997. 85 34 40,0%
1998. 126 46 36,5%
1999. 185 71 38,4%
2000. 308 86 27,9%
2001. 390 100 25,6%
2002. 267 110 41,2%
2003. 190 75 39,5%
2004. 346 132 38,2%
2005. 452 163 36,1%
2006. 323 101 31,3%
2007. 260 89 34,2%

2008. 268 97 36,2%

2009. 366 132 36,1%

        

Év 

Elutasításra és 
megszüntetésre 

vonatkozó döntések 
száma 

Ebből felülvizsgálni kért 
ügyek száma 

Felülvizsgálati 
arány % 

1996. 71 16 22,5%
1997. 158 34 21,5%
1998. 170 32 18,8%
1999. 155 24 15,5%
2000. 392 40 10,2%
2001. 440 38 8,6%
2002. 484 51 10,5%
2003. 503 59 11,7%
2004. 520 65 12,5%
2005. 639 81 12,7%
2006. 535 97 18,1%
2007. 491 64 13,0%

2008. 368 44 12,0%

2009. 495 61 12,3%
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24. sz. táblázat

A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK ALAKULÁSA A DÖNTŐBIZOTTSÁG 2009. ÉVI 
DÖNTÉSEI VONATKOZÁSÁBAN 

Eljáró bíróság, eljárás jellege Jogerősen 
befejezett 

Folyamatban van Összesen 

I. fok, Fővárosi Bíróság nem peres eljárás 7 35 42
I. fok, Fővárosi Bíróság peres eljárás 41 91 132

II. fok, Fővárosi Ítélőtábla peres eljárás 5 14 19

Összesen 53 140 193

    

A  BÍRÓSÁGOK JOGERŐS DÖNTÉSEINEK TARTALOM SZERINTI 
MEGOSZLÁSA A DÖNTŐBIZOTTSÁG 2009. ÉVI DÖNTÉSEI 

VONATKOZÁSÁBAN 

Bírósági határozat tartalma   Fővárosi Bíróság Fővárosi Ítélőtábla 

Elutasítás   38 4

Megszüntetés   4  

Új eljárásra kötelezés   5  

Megváltoztatás   1 1

Összes határozat   48 5
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Jegyzet 
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Jegyzet 
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Jegyzet 




