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Elnöki előszó
Tisztelt Országgyűlés!
A Közbeszerzések Tanácsa (2012. január 1-jétől Közbeszerzési Hatóság) a közbeszerzési
törvényben meghatározott célok érvényesülésének biztosítása érdekében kizárólag az
Országgyűlésnek alárendelt független szervként működik immár több mint másfél évtized
óta. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Tisztelt Országgyűlés részére évről-évre a lehető
legteljesebb, átfogó képet adhassuk szervezetünk tevékenységéről beszámolónk keretei
között.
Az első közbeszerzési törvény 1995. november 1-jén történt hatálybalépését követően
viszonylag kevés idő állt rendelkezésre olyan gyakorlat kialakítására, amely képes az Európai
Unió közbeszerzési normáinak adaptálására. Sikerként könyvelhető el, hogy a magyar
közbeszerzési kultúra a csatlakozással be tudott illeszkedni az európaiba. Közbeszerzési
törvényünk kiemelkedő fontosságát jelzi az a folyamatosan tapasztalt érdeklődés, amely mind
az eljárásokban érintettek (ajánlattevők, ajánlatkérők, lebonyolítók), mind az egyéb
résztvevők (különböző médiumok) részéről megnyilvánul a közbeszerzési szabályozással
kapcsolatos véleménycsere és kritikai észrevételek megfogalmazása formájában.
A közbeszerzések sikeres és megfelelő bonyolítása kiemelt gazdasági érdek. A
közbeszerzésben egyszerre többféle célt és érdeket kell érvényesíteni, az adóforintok
racionális felhasználásának, valamint a szerződések megversenyeztetésével szemben
támasztott szigorú elvárásoknak megfelelni jelentős tudást, szakértelmet követel meg a
szakterület szereplői részéről. A célkitűzések folyamatos bővülése okán egyéb problémákra
is meg kell találni a válaszokat: pl. a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetbe hozása, a
környezettudatos beszerzési politika, a közbeszerzési etikai szabályoknak való megfelelés.
A 2011. év a közbeszerzésekben a 2012. január 1-jétől bekövetkező változásokra történő
felkészülés jegyében alakult. Az új közbeszerzési törvény kihirdetését megelőző időszakban a
Közbeszerzések Tanácsa tevékenységét alapvetően meghatározták az új Kbt.
megalkotásának előkészületei, a törvénytervezet változatait folyamatosan véleményeztük. Az
új közbeszerzési törvény kihirdetését követően pedig a törvény felhatalmazása alapján
készülő végrehajtási rendeletek folyamatos véleményezése, megalkotásukban történő aktív
részvétel jelentette a munkánk egyik meghatározó részét. A „jövőbe tekintés” azonban az
előzőeken túl számos egyéb feladatunkkal kapcsolatban is prioritásként jelentkezett: fel
kellett készülnünk az új szabályok alkalmazására, emellett természetesen maradéktalanul
elláttuk a hatályban lévő közbeszerzési törvénnyel összefüggő feladatainkat. A 2011. év tehát
a kihívások éve volt szervezetünk számára; jelen előszó elkészültének idejére kicsit előre
tekintve örömmel nyugtázhatjuk, hogy sikeresen zajlott le a közbeszerzések reformja
Magyarországon, az új jogszabályok alkalmazása a 2012. évi kezdettől szinte
zökkenőmentesen alakult.
Az éves beszámoló részleteinek bemutatása előtt kiemelném, hogy szervezetünk sikerének
és fontosságának kulcsa a nyitottság valamennyi, a közbeszerzési kultúránk színvonalának
emelését célzó kezdeményezésre, valamint a problémák megvitatására.
Dr. Gajdos Róbert
a Közbeszerzési Hatóság elnöke
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I. Fejezet

Vezetői összefoglaló – Általános adatok és tapasztalatok
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 2011. január 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan – a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: új Kbt.) értelmében, 2012. január 1-jétől – a
Közbeszerzési Hatóság1 a következőkben terjeszti elő a Beszámolóját.
1. A közbeszerzési szabályozással és a Kbt. módosításával kapcsolatos általános
megállapítások
Az elmúlt években folyamatosan visszatérő igényként jelentkezett a közbeszerzések
szabályozásában az egyszerűsítés és a jogalkalmazók adminisztratív terheinek a
csökkentése. Ez az elvárás 2008. év végén, illetve 2010. második felében is a Kbt. átfogó
módosításához vezetett. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
szóló 2010. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Átfogó Módosítás) 2010. szeptember 15én lépett hatályba és számos ponton módosította a Kbt.-t, így – többek között –
újraszabályozásra kerültek fogalmi definíciók, a hivatalos közbeszerzési tanácsadók
igénybevételével kapcsolatos szabályok, az egybeszámításra és becsült érték számítására
vonatkozó előírások, a részajánlattétel biztosításának kötelezettsége, az igazolások rendje,
az erőforrás és alvállalkozók igénybevételével kapcsolatos szabályok, az ajánlatokkal
kapcsolatos formai követelmények, a hiánypótlás, a számítási hiba és az irreális ajánlati
elemekkel kapcsolatos tájékoztatás kérés szabályai, az ajánlatokba történő betekintés
biztosítása, az előzetes vitarendezés módosítása, a szerződés teljesítésével kapcsolatos
szabályok, valamint a teljesítés elismerésével és az ellenszolgáltatás kifizetésével
összefüggő szabályok.
Ezen Átfogó Módosítás érdeme alapvetően abban ragadható meg, hogy a már tervbe vett új
Kbt. elfogadásáig számos gyakorlati problémát tüneti szinten kezelt a közbeszerzések
szabályrendszerében. Sikerét pedig mi sem igazolja jobban, mint a 2011. évi módosítások
elenyésző száma. Megjegyzendő, hogy a 2011. évi összesen nyolc törvénymódosítás közül
egyedül az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény
április 1-jével hatályba lépő rendelkezései hoztak néhány érdemi változást – döntő
többségében a jogorvoslati eljárásra irányadó rendelkezések körében – a Kbt.
szabályrendszerében.
Összességében tehát kijelenthető, hogy az Átfogó Módosítás eredményeként átalakított Kbt.
működőképesnek bizonyult, így a 2011-es évben a közbeszerzések szabályozási környezete
alapvetően stagnáló és kiszámítható volt.
2. A közbeszerzések számokban
2011. évben az ajánlatkérők összesen 10918 eredményes közbeszerzési eljárást
folytattak le, amely 2,2 %-os növekedést jelent a 2010. évben lefolytatott 10685 eljáráshoz

1

Tekintettel arra, hogy a beszámolási időszak még az új Kbt. hatálybalépése előtti évet jelenti, így továbbiakban a
Közbeszerzések Tanácsa elnevezést használjuk.
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képest. Az összértéket tekintve ugyanakkor csökkenés figyelhető meg, a 2011. évben
realizált 1457,3 Mrd Ft 2,6 %-kal marad el a 2010. év statisztikai értékétől (1496,5 Mrd Ft).
A közbeszerzések 2011. évi értéke a GDP 5,2 %-a körül alakult, ami kismértékben marad el
a 2010. évi értéktől.
A közbeszerzési statisztika az ajánlatkérői kategóriák szerinti bontásban azt mutatja, hogy
bár 2011-ben a helyi önkormányzatok és intézményeik közbeszerzései – mind az
eljárásszámot, mind az értéket tekintve – visszaestek, a korábbi évekhez hasonlóan
megőrizték vezető pozíciójukat. A kiírások 51,9 %-a (szemben a korábbi 57,5 %-kal), a
beszerzések összértékének 31,2 %-a (a 34,5 %-kal szemben) köthető ezen ajánlatkérői
körhöz.
Az eljárástípusokat vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt évek tendenciáját folytatva a
tárgyévben is a legnagyobb nyilvánosságot biztosító nyílt eljárástípus dominált. Az
eljárásszám tekintetében részesedésük mintegy 5 százalékponttal haladta meg a korábbi év
adatait. A tárgyalásos eljárások alkalmazásának gyakoriságában 5 % körüli csökkenés
tapasztalható, melyek közül 341 volt hirdetmény nélküli tárgyalásos. Ez utóbbi eljárásfajta
kapcsán megjegyezzük, hogy jellemzően három fő okból került alkalmazásra: legtöbb
esetben (37 %) műszaki-technikai sajátosságokra, művészeti szempontokra vagy kizárólagos
jogok védelmére hivatkozva, ezt követi indokként a rendkívüli sürgősség (14,3 %), míg
harmadik helyen az előre nem látható kiegészítő építési beruházás, vagy szolgáltatás
megrendelése áll (12,1 %). A meghívásos eljárások aránya a darabszámot figyelembe véve
évek óta 6 % körül alakul, azonban a beszámolási időszakban az értékből való részesedésük
visszaesést mutat (2010. évben 5 %, 2011. évben 3,3%). 2011. évben versenypárbeszéd nem
került lefolytatásra.
A mikro-, kis- és középvállalkozások 8783 eljárás esetében nyújtottak be nyertes ajánlatot,
ezzel az összes eljárás 80,5 %-át nyerték meg, szemben a tavalyi évben tapasztalt 79,3 %kal. Az eljárások összértékéből való részesedésük 41,7 % körül alakult, ami 6,1 %-os
csökkenést jelent a 2010. évhez képest.
Ugyanakkor a kkv-k közbeszerzési piacon elért teljesítményének értékalapon számított
csökkenése kapcsán meg kell jegyezni, hogy a jogszabályi környezet változása miatt – a
korábbi évekkel ellentétben – a 2010. év végétől nem állnak rendelkezésre teljes körűen
információk az eljárások nyerteseinek vállalati besorolásával kapcsolatban.
A külföldi székhelyű vállalkozások szerepe a magyar közbeszerzésekben az elmúlt
évekhez hasonlóan továbbra sem meghatározó. A 2010. évben tapasztalt növekedésükkel
szemben a beszámolási időszakban mind az eljárások száma, mind pedig az értéke
tekintetében csökkenés figyelhető meg. 2011. évben 154 sikeres pályázattal az eljárások
1,4 %-át nyerték el, szemben a korábbi év 172 nyertes pályázatával és 1,6 %-os
részesedésével. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy míg az eljárások számát tekintve nem
beszélhetünk jelentős csökkenésről, addig az általuk elnyert összérték több mint 43,4 %-kal
esett vissza.
A beszerzési tárgyakat vizsgálva megállapítható, hogy 2010. évben már megkezdődött a főbb
beszerzési tárgyak arányának kiegyenlítődése az eljárások száma tekintetében, mely
tendencia a beszámolási időszakban folytatódott. A megközelítőleg azonos arányok
kialakulása mellett a legtöbb eljárás (34,8 %) továbbra is építési beruházás.
Figyelembe véve a beszerzések értékét is, a korábbi évekhez hasonlóan most is az építési
beruházások domináltak: az összérték 46,7 %-a ezzel a beszerzési tárggyal volt
kapcsolatos.
A részletesebb statisztikai elemzéseket a Beszámoló II. fejezetének I-VII. pontjai
tartalmazzák.
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3. A Közbeszerzések Tanácsa által ellátott feladatok összefoglalása
A Közbeszerzések Tanácsa 2011. évben is gondoskodott a törvény által számára előírt
feladatok ellátásáról.
A Közbeszerzési Értesítő 2008. július 1-jétől kizárólag elektronikus formában jelenik meg a
Tanács honlapján heti három alkalommal. 2011. évben 152 lapszám került közzétételre.
A Tanács ellátta a feladatkörébe tartozó különböző jegyzékek és nyilvántartások
vezetésével összefüggő feladatokat – így az ajánlatkérők listáját, a minősített ajánlattevők
jegyzékét, a hivatalos közbeszerzési tanácsadók jegyzékét, valamint az eltiltott ajánlattevők
listáját – s azokat a honlapján kereshető formában folyamatosan közzétette.
A régi Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjai szerint a Tanács figyelemmel kíséri e
törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra jogosultnál a közbeszerzésekkel
kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását, illetőleg véleményezi a
közbeszerzésekkel és a Tanács működésével kapcsolatos jogszabálytervezeteket, valamint
jogszabály-koncepciókat.
A Közbeszerzések Tanácsa a beszámolási időszakban összesen 18 jogszabály tervezetét
véleményezte (beleértve a régi Kbt. módosítását, az új közbeszerzési törvény tervezeteit,
egyes végrehajtási rendeleteket, valamint a Tanács szervezetét érintő egyéb
jogszabálytervezeteket is).
A Közbeszerzések Tanácsa tevékenységét alapvetően meghatározták az új Kbt.
megalkotásának előkészületei. A közbeszerzésért felelős államtitkár már 2011. március
22-én megkereste szervezetünket, amelyben – a Tanács részvételével is zajló – kodifikációs
munka indításáról tájékoztatott. A törvénytervezet változatait – gyakran szűk határidővel –
az új szabályozás célkitűzéseit, valamint a Tanácsnál jelentkező jogalkalmazói
tapasztalatokat szem előtt tartva, folyamatosan véleményeztük. A beszámolási időszak
utolsó hónapjaiban pedig a 2011. július 11-én elfogadott közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény felhatalmazása alapján készülő végrehajtási rendeletek folyamatos
véleményezése jelentette a munkánk egyik meghatározó részét.
A közbeszerzésekben résztvevők informálását és a közérdekű bejelentések kezelését a
Közbeszerzések Tanácsa egyik kiemelt feladatának tartja. 2011. évben közel 400 darab a
Hatóság Elnökéhez címzett írásbeli állásfoglalást bocsátottunk ki a közbeszerzési törvény
és végrehajtási rendeleteinek értelmezése tárgyában, illetőleg változatlanul lehetőséget
biztosítottunk a jogalkalmazóknak arra, hogy a hét bizonyos napjain, telefonon kérhessenek
segítséget a jogi tanácsadóinktól. A közérdekű bejelentések száma a beszámolási
időszakban 141 volt, melyek közül 24 esetben látta indokoltnak a Tanács elnöke a
jogorvoslati eljárás kezdeményezését, s ebből 16 esetben állapított meg a Közbeszerzési
Döntőbizottság jogsértést.
A Közbeszerzések Tanácsánál jelentkező jogalkalmazói tapasztalatok a legfontosabb
eszközei annak a törvényben előírt feladat ellátásának, amely a jogszabályok
megalkotásának, módosításának kezdeményezésében került megfogalmazásra. Akár az
állásfoglalások során beérkező kérdések, akár a telefonos help-desk szolgáltatatás
eredményeként feltett kérdések, mind azt segítik elő, hogy gyakorlati szemmel is rá tudjunk
látni a közbeszerzési jogszabályok alkalmazhatóságára, illetőleg az azzal kapcsolatos
problémákra, anomáliákra. A hozzánk eljutó jogalkalmazó tapasztalatokat megvizsgáljuk,
rögzítjük és – amennyiben szükségesnek ítéljük – továbbítjuk a jogalkotó felé. E
feladatunknak tettünk eleget például 2011. február 2-án, amikor a Közbeszerzések Tanácsa
a régi Kbt. 2010. szeptember 15-i hatállyal történt Átfogó Módosításának gyakorlati
tapasztalatait is figyelembe véve javaslatokat tett a jogalkotó, Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM) felé
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A Közbeszerzések Tanácsa a közéleti megjelenéséhez kapcsolódó feladataira mindig is
kiemelt figyelmet fordított, mely törekvésének 2011-ben még intenzívebb figyelmet szentelt.
Még 2010 októberében dolgoztunk ki egy hosszabb távú koncepciót, melyet 2011 év elején
továbbfejlesztve a Tanács a következő tevékenységeket látta el:
- az apparátus gyakorlati továbbképzése,
- gyakorlati és tudományos konferenciák szervezése,
- Közbeszerzési Szemle c. folyóirat szerkesztése
- egyéb kiadványok megjelentetésében való részvétel (Közbeszerzés Kommentár
2011., illetőleg Közbeszerzés 2011. elektronikus kommentár)
- együttműködés
egyéb
szakmai
szervezetekkel
(szakmai
kamarákkal,
érdekképviseleti szervezetekkel, Nemzeti Külgazdasági Hivatallal, CSR Hungary-vel).
A Közbeszerzések Tanácsa változatlanul kiemelten kezelte a közbeszerzési képzésekkel
kapcsolatos feladatait, így a közbeszerzési tárgyú képzések koordinálását és felügyeletét.
A beszámolási időszakban 71 kérelmező nyújtott be hivatalos közbeszerzési tanácsadói
névjegyzékbe való bejegyzési kérelmet, közülük 69-en nyertek felvételt. E tekintetben
kisebb mértékű csökkenés tapasztalható a 2010. évhez képest, mikor is 98 új tanácsadó
került felvételre. A tanácsadói jogosultságukat 2011. évben 160-an újították meg.
A Közbeszerzések Tanácsa a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatait 2011.
évben is a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal való szoros szakmai együttműködésben látta
el. Az uniós tagságunkból következően a nemzetközi kapcsolattartást illetően jelentős
szerepet kapott az uniós testületekben és a különböző munkacsoportokban végzett munka. A
korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is aktívan közreműködtünk az OECD Integrity
munkacsoportjának tevékenységében, illetve – többek között – részt vettünk az OECD
Korrupció elleni küzdelemről szóló egyezménye végrehajtása értékelésében is.
Közreműködtünk továbbá – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megkeresése nyomán – az
OECD versenysemlegesség kérdését vizsgáló kérdőíve egyes részeinek megválaszolásában
is. 2011-ben is részt vettünk a Közbeszerzési Hálózat (PPN) munkájában, illetőleg nagy
hangsúlyt fektettünk a kétoldalú nemzetközi kapcsolatok ápolására is.
A Közbeszerzések Tanácsa a beszámolási időszakra nézve is megismételi a korábbi években
tett azon megállapításait, hogy szükségesnek tart egy elektronikus közbeszerzéssel
kapcsolatos nemzeti akcióprogramot, azzal, hogy az e-közbeszerzés helyzetének
előmozdítása érdekében egyéb érintett szervezetek bevonása mellett legyen e területnek
kijelölt felelőse is.
Ami a saját szervezetünket illeti, 2010. évben fejlesztéseket indítottunk el, részben belső
ügyviteli rendszer korszerűsítésére, részben pedig egy új portálrendszer bevezetésére.
Álláspontunk szerint ezen fejlesztésekre alapozva a közbeszerzések elektronizációja
területén is lehet előrelépéseket tenni. Előreláthatóan a rendszerfejlesztési és egyéb
informatikai projektjeink a 2012. évben fejeződnek be.
A Közbeszerzések Tanácsa működési feltételei 2011-ben is biztosítottak voltak. A Tanács a
tárgyévben 1 270 585 ezer forint saját bevételből, 147 174 ezer forint költségvetési
támogatásból, valamint 1 417 931 ezer forint előző évi pénzmaradványból gazdálkodott.
A Közbeszerzések Tanácsa feladatainak részletesebb ismertetésére a Beszámoló III.
fejezetében kerül sor.
4. A Közbeszerzési Döntőbizottság tevékenységének és a jogorvoslati ügyek főbb
tapasztalatainak összefoglalása
A Közbeszerzési Döntőbizottság feladata a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési
eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt indult jogorvoslati eljárások lefolytatása.
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A magyar jogrendszerben előzmény nélküli, a közbeszerzésekhez kapcsolódó jogorvoslati
intézményrendszer 1995. évben került kialakításra Magyarországon, amely lényegét tekintve
azóta is változatlan formában látja el feladatát, gyakorolja hatáskörét.
A jogorvoslati struktúra, benne a Döntőbizottság, mint autonóm államigazgatási szerv
megfelel az európai uniós jogi követelményeknek, teljesíti az Európai Unió irányelveiben a
jogorvoslati rendszerrel szemben támasztott kritériumokat, így a függetlenség alapvető
követelményét is. Az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 2007/66/EK Irányelve foglalta össze a
közigazgatási szervezeti keretek és szabályok alapján, eljárásának jellegét tekintve
ugyanakkor kvázi bíróságként működtethető független jogorvoslati szerv működtetésének
főbb alapelvi követelményeit, amely irányelvi rendelkezések a jogalkotó által a magyar
jogrendszerbe is a jogharmonizáció által beemelésre kerültek a 2009. december 20-i
határidőig.
A Döntőbizottság szervezeti, illetve annak eljáró biztosai személyi függetlenségét garantálja
az is, hogy a közbeszerzési biztosok nem utasíthatók az egyedi jogorvoslati eljárás, illetőleg
határozat vonatkozásában.
A Döntőbizottság döntéseit az ügyfelek jogainak biztosítása mellett kontradiktórius
eljárásban hozza meg, minden döntése írásbeli, nyilvános és indokolással ellátott. A
Döntőbizottság döntései bíróság előtt felülvizsgálhatók.
A közbeszerzési biztosoknak magas szintű követelményeknek kell megfelelniük, reájuk
sokkal szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak, mint az egyéb közszolgálati
tisztviselőkre.
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, 2009-től már a
benyújtott jogorvoslati kérelmek és hivatalbóli kezdeményezések haladéktalanul, a
Döntőbizottság valamennyi döntése a döntés meghozatalának napján közzétételre kerül
a honlapján, így elektronikusan is elérhető és kereshető.
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 28 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 az
ajánlatkérők jogszerűen folytathassák, illetve fejezhessék be a közbeszerzési eljárásaikat.
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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 a szerződéskötési moratórium törvény általi biztosításán túl is szem előtt
tartja a reparáció lehetőségének biztosítását, melynek érdekében ideiglenes intézkedést hoz.
A Döntőbizottság az ideiglenes intézkedéssel felfüggesztheti az ajánlatkérő közbeszerzési
eljárását, illetve felszólíthatja a közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjét, hogy az eljárásba a
kérelmezőt vonja be.
A Döntőbizottság 2011. évben 10 esetben alkalmazott ideiglenes intézkedést.
A Döntőbizottság az érdemi döntéseiben összesen 345 esetben semmisítette meg
ajánlatkérők jogsértő döntéseit, ez a szám 2010-ben 342 volt.
A Döntőbizottság előtt a 2011. évben 1011 esetben támadták meg a sérelmet szenvedett
felek, illetve a hivatalbóli kezdeményezők a közbeszerzési eljárásokat, amely azonos a 2010.
évi jogorvoslati eljárások számával.
A jogorvoslati eljárások folyamatosan magas száma több tényezővel áll összefüggésben,
melyet egyrészt a korábbi közbeszerzési törvény gyakori változásai okoztak, másrészt az
ajánlattevők közötti verseny a közbeszerzési szerződések elnyeréséért érezhetően tovább
éleződött, az is megállapítható, hogy egyes közbeszerzési eljárásokat nem csak egyszer,
hanem több alkalommal is támadnak jogorvoslattal.
A magyar közbeszerzési jogorvoslati rendszerben a jogalkotó biztosítani kívánta annak
ellenőrzését, átláthatóságát, hogy az ajánlatkérői kör csak a törvényi feltételek megléte
esetén folytathasson le hirdetmény közzététele nélküli eljárásokat.
A Döntőbizottság elnöke előzetes törvényességi kontrollt valósít meg a hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, annak érdekében, hogy a
közbeszerzési szerződéseket nyílt, meghívásos versenyben ítéljék oda.
A beszámolási időszakban az ajánlatkérők 1359 esetben tájékoztatták arról a Döntőbizottság
elnökét, hogy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indítottak.
A Döntőbizottság elnöke a közbeszerzési törvényben biztosított jogkörében eljárva összesen
44 esetben kezdeményezett hivatalból jogorvoslati eljárást hirdetmény nélküli
eljárásokkal szemben. A jogorvoslati eljárások eredményeként 26 esetben került sor
jogsértés megállapítására, illetve további jogkövetkezmények alkalmazására, amely az
érdemben elbírált ügyek 84%-a.
A beszámolási időszakban lefolytatott összes jogorvoslati eljárás közül 487 esetben állapított
meg a Döntőbizottság jogsértést, amely az érdemi döntések 70%-a.
A Döntőbizottság a jogsértőkkel szemben 2011-ben 104.670.000,- Ft bírságot szabott ki.
Megállapítható, hogy a 2011-ben kezdeményezett 1011 jogorvoslati eljárás közül a
jogviták közel 83,8%-a, 847 ügy véglegesen befejeződött a Döntőbizottság döntésének
meghozatalával, a közbeszerzési eljárás szereplői a Döntőbizottság döntését igen magas
arányban elfogadták, nem kérték annak bírósági felülvizsgálatát. A közbeszerzési eljárások a
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Döntőbizottság döntését követően folytatódhattak, befejeződhettek, biztosítva azt a célt, hogy
gyorsan és hatékonyan valósulhassanak meg a közbeszerzések.
A közbeszerzési törvény több fokon biztosítja a Döntőbizottság közigazgatási
határozatának a bírósági felülvizsgálatát. 2011-ben 164 esetben kérték a Döntőbizottság
döntéseinek a felülvizsgálatát, mely azt jelenti, hogy az ügyek 16,2%-át támadták meg bíróság
előtt. Hosszú évek statisztikája alapján elmondható, hogy a megtámadási arány 2011-ben
volt a legalacsonyabb mértékű.
Az I. fokú bíróság ítélete a Fővárosi Ítélőtábla előtt fellebbezéssel megtámadható. Ezt
követően biztosított a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete ellen a Kúriához a felülvizsgálati
kérelem benyújtása.
A Döntőbizottság közigazgatási határozatainak bírósági felülvizsgálatára vonatkozó több éves
statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a bírósági felülvizsgálat időben jelentősen
elhúzódik.
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 a
jogorvoslati tevékenységét.
A Közbeszerzési Döntőbizottság 2011. évi tevékenységét és tapasztalatait a beszámoló
IV. fejezete mutatja be.

A jövőre nézve megfogalmazott főbb célkitűzések
Az új Kbt. alapján 2012. január 1-jétől immár Közbeszerzési Hatóságként működő
szervezetünk, illetőleg a Hatóság keretében működő Tanács a jövőre nézve az alábbi
célkitűzéseket fogalmazza meg:
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−

további aktív részvétel a közbeszerzési jogszabályok alkalmazhatóságának
figyelemmel kísérésében, mely jelenti a jogalkalmazói tapasztalatok széles
körben történő megismerésére való törekvést, illetőleg ennek fényében a
szükséges jogszabályok megalkotásának, módosításának kezdeményezését;

−

aktív közreműködés az új Kbt. érvényesülésének biztosításában a
jogalkalmazók munkáját segítő anyagok (állásfoglalások, útmutatók, elnöki
tájékoztatók, illetőleg egyéb iránymutatások) elkészítésével;

−

a nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével a kis- és középvállalkozások
nyerési esélyeit előmozdító lehetőségek feltérképezése;

−

a nemzetközi tapasztalatok megismerése és figyelemmel kísérése mellett a
fenntarthatósági szempontok közbeszerzési eljárásokban való alkalmazási
lehetőségének terjesztése a jogalkalmazók körében;

−

a Közbeszerzési Hatóság új portálrendszerének kialakítása, és informatikai
fejlesztése, amely által támogatva látjuk a közbeszerzések elektronizációját;

−

átfogó együttműködés a közbeszerzési képzések fejlesztése terén a hazai
oktatási intézményekkel;

−

a Közbeszerzési Hatóság közéletben való részvételének a megerősítése.

II. Fejezet

A közbeszerzési folyamatok elemzése, a közbeszerzések tisztaságával és
átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatok
1. A közbeszerzések számának és értékének alakulása
A 2011.évben az ajánlatkérők összesen 10918 db eredményes közbeszerzési eljárást
folytattak le, amely 2,2 %-os növekedést jelent a 2010. évben lefolytatott 10685 eljáráshoz
képest. Az összértéket tekintve ugyanakkor csökkenés figyelhető meg, a 2011. évben
realizált 1457,2 Mrd Ft 2,6 %-kal marad el a 2010. év statisztikai értékétől (1496,5 Mrd Ft.)
Összességében tehát megállapítható, hogy a beszerzések számát és összértékét tekintve a
korábbi évhez képest lényeges változás nem figyelhető meg.
Érdemes megjegyezni, hogy a kormány által 2011. szeptember 20-án határidő megjelölése
nélkül elrendelt, az irányítása alá tartozó intézményekre vonatkozó beszerzési tilalom hatásai
nem látszanak a statisztikai kimutatásokban. Tény, hogy a Hatóság adatgyűjtése az eljárás
eredményéről szóló tájékoztatókon alapul, melyek átlagosan néhány hónapos átfutási idővel
követik a közbeszerzési eljárások megindítását jelentő ajánlati/részvételi felhívások
megjelenését, ugyanakkor az eljárást megindító felhívások számában sem tükröződik a
korlátozó intézkedés hatása.
Abban, hogy a 2011. évben realizált közbeszerzési összérték lényegében a korábbi évi szinten
alakult, az is szerepet játszhatott, hogy a közbeszerzési kötelezettség hatálya alóli
kivételekhez tartozó beszerzési tárgyak köre alapvetően nem változott a tavalyi évben, a
2010. év végi módosítások hatása pedig statisztikailag nem jelentős. A közbeszerzések
2011. évi értéke a GDP 5,2 %-a körül alakult, ami kismértékben elmarad a 2010. évi
értéktől.
A közbeszerzések GDP százalékában kifejezett arányainak évenkénti változását szemlélteti az
alábbi grafikon (az értékek folyó áron kerültek figyelembe vételre):
A KÖZBESZERZÉSEK ÉRTÉKE A GDP %-ÁBAN
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Az eljárások statisztikailag megfigyelt számának és értékének alakulását az alábbi grafikon
ábrázolja:
A STATISZTIKAILAG NYILVÁNTARTOTT ELJÁRÁSOK
ÉRTÉKÉNEK ÉS SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

2 000

10918

1 800

12 000

10 000

1 600
1 400

8 000

1 200
1 000

6 000

800

3445

4 000

600
400

2 000

200
0

0
Mrd Ft

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

eljárások értéke (mrd Ft)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

db

eljárásszám (db)

Mint ahogy az a grafikonon ábrázolt adatok alapján is szembetűnő, az eljárások számában
tapasztalt nagyarányú növekedés a 2009. évben indult meg, ami a Kbt. 2009. április 1-jén
hatályba lépett módosítására vezethető vissza, mely a korábbi egyszerű eljárás és a nemzeti
eljárásrend összevonásával létrejövő „új” egyszerű eljárások esetében is általánossá tette a
Hatóság adatgyűjtésének alapját képező, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató
megjelentetési kötelezettségét, lehetővé téve ezáltal ezen eljárások statisztikákban való
megjelenését. (Ezzel szemben a „régi” egyszerű eljárások esetében csak a meghirdetéssel
indult eljárásokban kellett tájékoztatót közzétenni, de ez csak az egyszerű eljárások kisebb
részét jelentette.)
a)

Az egy eljárásra jutó összeg alakulása

Az eljárások számának és összértékének ellentétes előjelű változása következtében az egy
eredményes közbeszerzési eljárásra jutó összeg a 2011. évben 133,5 millió Ft-ra
csökkent. Ez a 2010-es évben regisztrált értékhez (140,1 millió Ft) viszonyítva 4,7 %-os
visszaesést jelent.
Az egy közbeszerzési eljárásra jutó érték alakulását mutatja az alábbi grafikon, melyen jól
látható, hogy e téren 2007-ig összességében folyamatosnak mondható növekedés, majd
2008-tól egy folyamatos visszaesés figyelhető meg. Itt szükséges megemlíteni, hogy a
tendenciaszerű csökkenésben nagy szerepe volt annak a 2009. áprilisában bekövetkezett – a
fentiekben részletezett – törvényváltozásnak, melynek értelmében a kisebb értékű
beszerzések lebonyolítására szolgáló új egyszerű eljárások teljes egészében bekerültek a
részletes statisztikai adatok közé, ezzel jelentősen befolyásolva az egy eljárásra jutó érték
alakulását.
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AZ EGY KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA JUTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA
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A 2011. évben az egy eljárásra jutó érték növekedést mutat a közösségi értékhatárok feletti
beszerzések esetében: egy eljárásra átlagosan 488,9 millió Ft jutott, amely 24,7 %-kal
magasabb a tavalyi évben regisztrált értéknél (392,1 millió Ft), ami egyben azt is jelenti, hogy
megszakadt a 2008-as évtől megfigyelhető folyamatos visszaesés.
b)

Az eljárásrendek szerinti megoszlás alakulása

Az ajánlatkérők az eljárások számát tekintve beszerzéseik döntő részét (79,8 %) a
közösségi értékhatárok alatt bonyolították le, 6%-os növekedést realizálva ezáltal a tavalyi
év részesedéséhez képest.
A beszerzések összértékének nagyobbik részét (74,2 %-át) viszont az EU értékhatárok
felett valósították meg, ami lényegében megegyezik a 2010-ben regisztrált aránnyal
(73,5%).
Az egyes eljárásrendekben – abszolút értékben – bekövetkezett változásokat az alábbi
táblázat mutatja:

eljárások száma
(2011/2010)

eljárások értéke
(2011/2010)

nemzeti rezsim

110,48%

94,76%

közösségi rezsim

78,85%

98,32%

ÖSSZESEN

102,18%

97,38%

eljárásrendek

Az eljárások számát tekintve ellentétes előjelű változások következtek be az
eljárásrendekben: a nemzeti rezsimben 10,5%-kal több, a közösségi rezsiben megközelítőleg
21,2%-kal kevesebb eljárást folyattak le az ajánlatkérők a korábbi évben regisztráltakhoz
képest.
Az értéket tekintve ugyanakkor mindkét eljárásrendben kismértékű csökkenés figyelhető
meg.
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Érdemes megjegyezni, hogy a közbeszerzési törvény 2010. év végi módosításának hatása,
mely több beszerzési területet kivett a nemzeti eljárásrend hatálya alól (szállodai, éttermi
szolgáltatások, szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások, valamint egyes élelmiszer
beszerzések), nem mutatható ki egyértelműen, ugyanis az eljárások értékének csökkenése
mellett a kiírások száma növekedett ebben a rezsimben.
c)

A magyar közbeszerzési piacon tapasztalható versenyhelyzet

A 2011. évben lefolytatott 10918 db eljárásra – a részajánlattételi lehetőségnek
köszönhetően – összesen 73889 ajánlat került benyújtásra, ami eljárásonként átlagosan 6,8
db ajánlatot jelent. A versenyhelyzet e mutatójával kapcsolatban tehát csökkenő tendencia
figyelhető meg: 2009-ben még 9, 2010-ben pedig 7,8 ajánlat érkezett átlagosan egy kiírásra.
Pontosabb képet alkothatunk az egy eljárásra benyújtott ajánlatok átlagos számáról, ha
azokat a részekre nem tagolódó eljárások esetében vizsgáljuk, ezért a továbbiakban az
elemzés csak az ilyen eljárásokat veszi alapul. A 2011. évben részajánlattételre az eljárások
mintegy 81,6%-a esetében nem volt lehetőség, ez összesen 8907 eljárást jelent, melyre az
ajánlattevők összesen 24047 ajánlatot nyújtottak be, ami átlagosan 2,7 pályázatot jelent. A
csökkenő tendencia itt is szembetűnő: 2009-ben egy eljárásra még átlagosan 3,8 ajánlat
jutott, 2010-ben pedig már csak 3,1.
A közbeszerzési piacon tapasztalható versenyhelyzetet jól szemlélteti, hogy az eljárások
mekkora részében került mindössze egy ajánlat benyújtásra. Megállapítható, hogy a 2011.
évben az egy részből álló eljárások 29,3%-ában egyetlen pályázatot adtak be, azaz
lényegében verseny nélkül hirdettek nyertest. Pozitív tendencia figyelhető meg ugyanakkor e
téren: 2010-ben e mutató még 36,7% körül alakult.
Az egy eljárásra jutó ajánlattokkal kapcsolatban érdemes kitérni a közvetlen ajánlattételi
felhívással induló (ún. három ajánlattevős) egyszerű eljárásokra. A típus lényege, hogy
amennyiben a közbeszerzés becsült értéke nem halad meg beszerzési tárgyanként egy
bizonyos összeget, az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítőben
hirdetményként történő közzététele helyett azt is választhatja, hogy az ajánlattételi felhívást
legalább 3 ajánlattevőnek közvetlenül megküldi. (Ha nem érkezett legalább három ajánlat,
akkor is értékelhetők a pályázatok.) A 2011. évi adatok alapján megállapítható, hogy a
részekre nem tagolódó három ajánlattevős eljárások esetében a benyújtott ajánlatok átlaga
2,4 körül alakult, azaz nem érte el az egy részből álló eljárásokra jellemző összesített átlagot
sem (2,7).
A beszerzés tárgya alapján az építési beruházások esetében volt tapasztalható a
legnagyobb verseny eljárásonként átlagosan 3,2 ajánlattal.
Az ajánlatok átlagos számát eljárásrendenként vizsgálva nem tapasztalható érdemi
különbség, mindkettőben a 2,7-es átlag körül alakult a mutató.
2. EU-s támogatással megvalósult eljárások
A tájékoztató az eljárás eredményéről c. hirdetményekben 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, így a Hatóság az
értéket tekintve mindössze arról rendelkezik információval, hogy a megvalósított
közbeszerzések összértékének mekkora részéhez kapcsolódik közösségi forrás.
A 2011. évben összesen 5055 eljárásban került EU-s forrás felhasználásra, ami közel
10%-os emelkedést jelent a 2010. évi adathoz képest. Értékben azonban csökkenés
tapasztalható: a tavalyi évben közösségi forráshoz kapcsolódó 645,5 Mrd Ft 82,9%-a az
egy évvel korábbi összegnek.
Az arányokat tekintve megállapítható, hogy az eljárások 46,3 %-ában került sor Európai uniós
forrás felhasználására, ami 3,2%-os növekedést jelent a 2010. évi arányhoz képest. A
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közbeszerzések értékét tekintve ugyanakkor megállapítható, hogy a közösségi
támogatásokhoz kapcsolódó eljárások az összbeszerzés 44,3 %-át jelentették, ami
csökkenést jelent a 2010-es évben mért részesedéssel szemben (52,0%).
A fentiek alapján összességében megállapítható, hogy tovább folytatódott az először 2010ben megfigyelt tendencia, miszerint több pályázat kapott támogatást a korábbi évinél,
azonban a támogatott beszerzéseknél egyenként kevesebb önerő és/vagy kevesebb külső
forrás állt rendelkezésre. Míg a 2009. évben a közösségi társfinanszírozással megvalósult
eljárások átlagos értéke 322,2 millió Ft körül alakult, addig 2010-ben már csak 169,2, míg a
tavalyi évben 127,7 millió Ft jutott egy-egy ilyen eljárásra.
Az ajánlatkérői kategóriákat tekintve megállapítható, hogy a lefolytatott eljárásokon belül a
helyi önkormányzatok és intézményeik esetében a legmagasabb a közösségi
támogatású eljárások aránya a darabszámot tekintve. Az értéket figyelembe véve
azonban néhány százalékkal megelőzik az önkormányzatokat a közjogi szervek; az általuk
realizált közbeszerzési összérték 68,6%-a kapcsolódik EU-s pénzekhez. Ez elsősorban arra
vezethető vissza, hogy a nagy értékű, EU által támogatott infrastrukturális beruházások – pl.
vasútfejlesztés – kiírói döntő részben közjogi szervezetek.
Megjegyezzük, hogy a vizsgálat nem terjed ki azokra a szervezetekre, melyek csak a
támogatással összefüggésben tartoznak a Kbt. hatálya alá, egyéb beszerzéseik tekintetében
nem kötelesek a Kbt.-t alkalmazni.
AZ EU TÁMOGATÁSHOZ KÖTHETŐ ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK ÉS ÉRTÉKÉNEK
ARÁNYA A FŐBB AJÁNLATKÉRŐI CSOPORTOKBAN
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Az alábbi táblázat az EU társfinanszírozású eljárások ajánlatkérői kategóriák között
megoszlását szemlélteti.

Ajánlatkérők

Európai uniós forráshoz
köthető eljárások száma

Európai uniós forráshoz
köthető eljárások értéke

db

%

milliárd Ft

%

792

15,67%

58,74

9,10%

3023

59,80%

294,47

45,62%

381

7,54%

222,37

34,45%

közszolgáltatók

36

0,71%

21,33

3,30%

egyéb ajánlatkérők

823

16,28%

48,61

7,53%

5055

100,00%

645,52

100,00%

központi
költségvetési
szervek
helyi
önkormányzatok
közjogi szervek

ÖSSZESEN

A támogatott közbeszerzések legnagyobb része az önkormányzatokhoz kapcsolódik, ami
szorosan összefügg azzal, hogy ez az ajánlatkérői kör folytatja le a legtöbb eljárást és érték
alapon is ők a legnagyobb közbeszerzők.
Az EU társfinanszírozású eljárásokat beszerzési tárgyak szerint vizsgálva – a 2010. évhez
hasonlóan – az építési beruházások dominanciája figyelhető meg.

Beszerzés tárgya

Európai uniós forráshoz
köthető eljárások száma

Európai uniós forráshoz köthető
eljárások értéke

db

%

árubeszerzés

1293

25,58%

54,86

8,50%

építési beruházás

2234

44,19%

531,82

82,39%

szolgáltatás

1526

30,19%

56,29

8,72%

2

0,04%

2,55

0,39%

5055

100,00%

645,52

100,00%

építési koncesszió
ÖSSZESEN

milliárd Ft

%

A támogatott eljárások döntő része – mind a darabszámot (44,2%), mind az értéket
figyelembe véve (82,4%) – továbbra is építési beruházás megvalósítására irányult
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3. A közbeszerzések eljárástípusok szerinti megoszlása
a)

A közösségi eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzések adatai
2010.

2011.
érték

eljárások
száma
(db)

%

(milliárd
Ft)

Nyílt eljárás

1719

61,31

Meghívásos eljárás

170

érték

%

eljárások
száma
(db)

%

(milliárd
Ft)

%

696,87

63,39

1466

66,31

710,51

65,73

6,05

55,35

5,03

129

5,83

35,95

3,33

913

32,56

345,16

31,40

602

27,23

331,89

30,71

667

73,06

167,33

48,48

341

56,64

161,2

48,57

Nem besorolható
(jogi szolgáltatások)

0

0

0

0

14

0,63

2,52

0,23

Versenypárbeszéd

2

0,08

1,97

0,18

0

0

0

0

2804

100

1099,34

100

2211

100

1080,87

100

Eljárás típusok

Tárgyalásos eljárás
Ebből:
Hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás

ÖSSZESEN

Megállapítható, hogy a 2009. és 2010. évek tendenciáját folytatva a tárgyévben is a
legnagyobb nyilvánosságot biztosító nyílt eljárástípus dominált. Az eljárásszám
tekintetében részesedésük mintegy 5 százalékponttal haladta meg a korábbi év adatait,
értékalapon vizsgálva pedig hozzávetőlegesen 2 százalékpontos emelkedés figyelhető meg.
A tárgyalásos eljárások alkalmazásának gyakoriságában 5% körüli csökkenés
tapasztalható. Bár az összértékből való részesedésük lényegében nem változott (2010:
31,4%; 2011: 30,7%), a korábbi évben ezzel a típussal megvalósított összérték mintegy 3,8%kal, 13,3 Mrd Ft-tal csökkent.
A részletesebb elemzések azt mutatják, hogy az eljárások száma tekintetében a tárgyévben is
– a közszolgáltatókat kivéve – valamennyi ajánlatkérői csoport esetében a nyílt eljárás
volt a leggyakrabban alkalmazott eljárástípus. A közszolgáltatók esetében – a korábbi
évek trendjét követve – a tárgyalásos eljárástípus választása a leggyakoribb (62,5 %). Ennek
oka a megengedő közösségi (és az ezt átültető hazai) szabályozás: ezen ajánlatkérői csoport
a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást megkötések nélkül, szabadon választhatja. Ez a
lehetőség a közszolgáltatók által lefolytatott eljárások értékében is megmutatkozik, ugyanis
beszerzéseik összértékének közel 58 %-át tárgyalásos eljárás lefolytatásával realizálták (ami
nem jelent lényeges változást a 2010. évi adatokhoz képest).
Az eljárásszámokban kialakult arányokhoz hasonlóan, a beszerzések értékét tekintve is a
nyílt eljárások részesedése volt a legnagyobb valamennyi ajánlatkérői kör
tekintetében a közszolgáltatókat kivéve.
Érdemes megemlíteni, hogy a központi költségvetési szervek a 2010. évben közbeszerzéseik
döntő részét – az értéket figyelembe véve – még tárgyalásos eljárásokkal valósították meg,
2011-ben ugyanakkor már a nyílt eljárások dominanciája figyelhető meg esetükben (61,1%).
Az egy eljárásra jutó érték esetében a 2010. évi sorrend felcserélődött: a tárgyalásos
eljárások körében mutatható ki a legmagasabb érték 551,3 millió Ft-tal, ami jelentős
növekedést jelent a 2010-es évben mért 378,1 millió Ft-os értékhez képest. A nyílt eljárások
esetében is növekedés tapasztalható (2010: 405, 4 millió Ft, 2011: 484,7 millió Ft), azonban
így is a tárgyalásos eljárások mögé kerültek sorrendben.
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A beszámolási időszakban 341 hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás került
lefolytatásra a közösségi rezsimben, szemben az előző évben regisztrált 667 eljárással.
Ennek következtében arányuk a tárgyalásos eljárások számán belül 56,6%-ra esett vissza a
korábbi 73,1%-ról. Részesedésük a tárgyalásos eljárások értékéből ugyanakkor lényegében
nem változott (2010: 48,5%, 2011: 48,6%).
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások darabszámbeli csökkenésében feltételezhetően
szerepet játszott az ún. három ajánlattevős eljárások 2010. év végi Kbt. általi bevezetése is.
A beszámolási időszakban – a darabszámot tekintve – az ilyen típusú eljárások legnagyobb
részét (37,2 %) a helyi önkormányzatok valósították meg, szemben a 2010. évvel, amikor a
közszolgáltatók domináltak.
A beszerzések értéke tekintetében azonban a 2009. és 2010. évhez hasonló módon jellemző
maradt a központi költségvetési intézmények dominanciája; a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárással beszerzett összérték 41,1 %-a kapcsolódik a kormányzati szektorhoz, ami egyben
azt is jelenti, hogy összes, közösségi értékhatárok feletti beszerzésük 27,5 %-át valósították
meg hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásával (a helyi önkormányzatok esetében
ez az arány 16,0 %).
A klasszikus ajánlatkérők jellemzően három fő okot tüntettek fel a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárások kapcsán az eljárás eredményéről szóló tájékoztatókban. Ilyen típusú
eljárásaikat legtöbb esetben (37,0%) azzal indokolták, hogy a szerződést műszaki-technikai
sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy
meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni. A második leggyakoribb indok a
rendkívüli sürgősség volt (14,3%), ezt követte az előre nem látható kiegészítő építési
beruházás illetőleg szolgáltatás megrendelése miatti eljárásindítás (12,1%).
A közszolgáltatók az esetek többségében (74,6%) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a
keretmegállapodásos eljárások második részeként folytattak le.
Megjegyzendő, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások megindításával egyidejűleg az
ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Döntőbizottságot tájékoztatni, mely ellenőrzi az eljárás
alkalmazhatóságára vonatkozó jogszabályi feltételek fennállását, és a Döntőbizottság elnöke
szükség szerint hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezhet az ajánlatkérővel szemben.
A meghívásos eljárások aránya a darabszámot figyelembe véve évek óta 6 % körül alakul,
azonban a beszámolási időszakban az értékből való részesedésük ismét visszaesést mutat a
2010. évi adatokhoz képest (2011: 3,3 %, 2010: 5,0%).
A meghívásos eljárás meglehetősen ritka alkalmazásának oka feltételezhetően továbbra is a
típus időigényében és a kétszakaszos eljárás lefolytatásához kapcsolódó nagyobb mérvű
adminisztrációs terhekben keresendő.
A 2011. évben nem került lefolytatásra az összetett beszerzési tárgyakra, bonyolult pénzügyi,
jogi konstrukciókat igénylő projektre, valamint a piaci innovációt igénylő közbeszerzésekre
létrehozott versenypárbeszéd.
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A főbb eljárástípusok értékbeli részesedésének változását a közösségi eljárásrendben a
következő grafikon szemlélteti:
A FŐBB ELJÁRÁSTÍPUSOK RÉSZESEDÉSÉNEK ALAKULÁSA
ÉRTÉK ALAPON (%)
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Az eljárástípusok beszerzési tárgyak szerinti megoszlását, az eljárások számának
tükrében vizsgálva megállapítható, hogy lényegi változás nem történt a korábbi évekhez
képest. A tárgyalásos eljárások elsősorban továbbra is szolgáltatás-megrendelésre
irányultak (57,6 %). A nyílt eljárások körében tovább növekedett az árubeszerzések aránya
(2010: 47 %, 2011: 59,3%), ezzel tovább rontva a szolgáltatás-megrendelések arányát (2010:
29 %, 2011: 27,3%).
b)

A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzések adatai

Az egyszerű eljárások „altípusainak” legfontosabb adatait az alábbi táblázat mutatja:
2011.
Eljárás típus

eljárások
száma (db)

%

érték
(milliárd Ft)

%

Hirdetménnyel induló,
tárgyalás nélküli

1897

21,94%

169,01

45,44%

Hirdetménnyel induló,
tárgyalásos

566

6,55%

66,56

17,89%

Hirdetmény nélkül induló,
tárgyalásos

493

5,70%

18,51

4,98%

Három ajánlattevős
eljárások

5689

65,81%

117,9

31,69%

ÖSSZESEN

8645

100,00%

371,98

100,00%

Már a 2010. év végi adatok alapján is megfigyelhető volt a 2003. évi régi Kbt. 251. §-ának (2)
bekezdése szerinti három ajánlattevős eljárások népszerűsége annak ellenére is, hogy
a Kbt. csak 2010. szeptemberétől tette lehetővé a típus alkalmazását. (A Hatóság 2010. évi
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beszámolójában ezek az eljárások közvetlen ajánlati felhívással induló megnevezéssel
szerepelnek).
A beszámolási időszakban már egyértelműen ez az altípus dominált az eljárások számát
tekintve: az egyszerű eljárások 65,8%-át (és az országosan megvalósított összes eljárás
52,1%-át) ebben a formában folytatták le. A típus lényege: amennyiben az árubeszerzés vagy
szolgáltatás becsült értéke nem éri el a 25 millió Ft-ot, illetve építési beruházás esetén a 80
millió Ft-ot, az ajánlatkérő jogosult ajánlattételi felhívás közzététele helyett legalább 3
ajánlattevőnek ajánlattételi felhívást küldeni (építési beruházás esetében az érték felső
határát a Kbt. 2011. októberi módosítása 150 millió Ft-ra emelte).
A 2010. évben leggyakrabban alkalmazott hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli eljárások
aránya 64,4%-ról 21,9%-ra esett vissza.
Az értéket figyelembe véve ugyanakkor továbbra is ez utóbbi eljárások dominálnak az
összértékből való 45,4%-os részesedésükkel (ami értelemszerűen arra vezethető vissza,
hogy a három ajánlattevős eljárásokkal megvalósítható közbeszerzések értéke felső
korláthoz kötött, ezért ebből a szempontból kevésbé meghatározóak).
Mivel a három ajánlattevős eljárások egy meglehetősen friss eljárási formát jelentenek a
hazai közbeszerzésekben, az általuk megvalósított beszerzések darabszáma és értéke
alapján ugyanakkor szignifikáns szerepet játszanak, érdemes részletesebben is elemezni
őket.
Az ajánlatkérői kategóriák szerinti bontást vizsgálva megállapítható, hogy kizárólag a
közszolgáltatók esetében nem ezek az eljárások a leggyakrabban használtak: 24,3%-os
részesedésüket megelőzik a hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli eljárások 42,9%-os
aránnyal.
Az egyéb kategóriába tartozó ajánlatkérők esetén a három ajánlattevős eljárások
részesedése az eljárások számából 79,3%, a helyi önkormányzatok és intézményei esetében
67,5%, a központi költségvetési szerveknél 61,6%, míg a közjogi szerveknél 59,0%. Az érték
tekintetében ugyanakkor –a fentebb kifejtetett fő tendenciának megfelelően – a típus nem
domináns, kivéve az egyéb ajánlatkérőket, ahol 44,5%-os részesedést értek el.
A darabszámot figyelembe véve a három ajánlattevős eljárások 38,0% építési beruházásra,
33,7%-a szolgáltatás-megrendelésre, 28,3%-a árubeszerzésre irányult.
A nemzeti (egyszerű) eljárásrend 2011. évi kimutatásaiban az egyszerű eljárások mellett
szerepel 62 olyan eljárás is 4,3 milliárd Ft értékben (lásd 4. sz. melléklet), melyeket
alapesetben 2009. április 1-je előtt alkalmazhattak az ajánlatkérők ebben a rezsimben. Ezek
elsősorban 2009. április 1-je előtt megkezdett – és maximálisan 4 évre megkötött –
keretmegállapodásos eljárások második részei, melyek a statisztikai kimutathatóság
érdekében a keretmegállapodás első részének eljárástípusához kerültek besorolásra.
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c)

A 2011. év összesített adatai

Az eljárástípusok 2011. évi összesített megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

eljárások
száma (db)

%

érték
(milliárd Ft.)

%

Nyílt eljárás

1522

13,94

714,05

49,00

Meghívásos eljárás

129

1,18

35,95

2,47

Tárgyalásos eljárás

608

5,57

332,69

22,83

Nem besorolható
(jogi szolgáltatások)

14

0,13

2,52

0,17

8645

79,18

371,99

25,53

10918

100

1457,2

100

Eljárás típusa

Egyszerű eljárások
ÖSSZESEN

A 2011. évi közbeszerzési statisztikák alapján egyértelműen megállapítható, hogy a
leggyakrabban alkalmazott eljárástípus – az előző évhez hasonlóan – az egyszerű eljárás volt.
Az eljárások összértékét tekintve azonban továbbra is a legnagyobb nyilvánosságot biztosító
nyílt eljárás részesedése a legmagasabb.
4. A közbeszerzések ajánlatkérők szerinti megoszlása
A 2010. és 2011. évek közbeszerzési adatait az ajánlatkérők besorolása szerint az alábbi
táblázat szemlélteti:
2010.
Ajánlatkérő
típusa

2011.
érték

eljárások
száma
(db)

%

(milliárd
Ft)

Központi
költségvetési
szervek

1823

17,06

Helyi
önkormányzatok és
intézményeik

6141

Közjogi szervek

érték

%

eljárások
száma
(db)

%

(milliárd
Ft)

%

231,75

15,49

2294

21,01

295,67

20,29

57,48

516,18

34,48

5663

51,87

454,98

31,22

1179

11,03

383,07

25,60

1407

12,89

323,95

22,23

Közszolgáltatók

746

6,98

257,93

17,24

476

4,36

313,70

21,53

Egyéb beszerzők

796

7,45

107,52

7,19

1078

9,87

68,90

4,73

10685

100

1496,45

100

10918

100

1457,20

100

ÖSSZESEN

Bár a helyi önkormányzatok és intézményeik közbeszerzései – mind az eljárásszámot,
mind az értéket tekintve – visszaestek, a korábbi évekhez hasonlóan megőrizték vezető
pozíciójukat. A kiírások 51,9 %-a (szemben a korábbi 57,5 %-kal), a beszerzések
összértékének 31,2 %-a (a 2010. évi 34,5 %-kal szemben) köthető ezen ajánlatkérői körhöz.
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Az ajánlatkérők eljárásszám szerinti részesedését mutatja az elmúlt 8 év hasonló adatait
összegző ábra:

AJÁNLATKÉRŐK MEGOSZLÁSA AZ ELJÁRÁSSZÁM SZERINT
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A grafikon jól szemlélteti, hogy az előző évhez képest növekedés tapasztalható a központi
költségvetési szervek (25,8%-os), a közjogi szervek (19,3%-os) és az egyéb kategóriába
tartozó ajánlatkérők körében (35,4%-os), míg a helyi önkormányzatok és közszolgáltatók
beszerzései visszaestek a darabszámot figyelembe véve (7,8%-kal és 36,2%-kal).
Az ajánlatkérők érték szerinti részesedését az alábbi ábra szemlélteti:
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Az egyes ajánlatkérői kategóriák által lefolytatott eljárásokat érték szerint vizsgálva
megállapítható, hogy a központi költségvetési szervek és a közszolgáltatók jelentősen
növelték beszerzéseiket (27,6%-kal ill. 21,6%-kal), míg a többi ajánlatkérői kör esetében
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visszaesés tapasztalható. melynek mértéke az egyéb beszerzők esetében a legmagasabb
(35,9%). A helyi önkormányzatok által realizált érték 11,9%-kal, a közjogi szerveké 15,4%-kal
maradt el a korábbi évi értékektől.
Érdemes megjegyezni, hogy a központi szervek által közbeszerzéseken elköltött összeg
növekedése elsősorban néhány nagy értékű eljárásra vezethető vissza.
Az ajánlatkérők által lefolytatott eljárások értékét, a beszerzések tárgyának
csoportosításában megvizsgálva megállapítható, hogy a helyi önkormányzatok, a közjogi
szervek és az egyéb beszerzők tekintetében a 2010-es évhez képest nem történt változás. Az
ezen ajánlatkérők által megvalósított eljárások legnagyobb része építési beruházásra
irányult, míg a közszolgáltatók elsősorban árubeszerzéseket valósítottak meg. Míg a korábbi
évben a központi költségvetési szervek döntő részben szolgáltatás-megrendeléseket
bonyolítottak le, addig a 2011-es évben elsősorban árubeszerzéseket realizáltak.
5. A közbeszerzés tárgya szerinti megoszlás
A közbeszerzések beszerzési tárgyak szerinti alakulását az alábbi táblázat mutatja:
2010.
Közbeszerzések
tárgya

2011.
érték

eljárások
száma

%

milliárd
Ft

Árubeszerzés

3224

30,17

Építési
beruházás

4115

Szolgáltatás

érték
%

eljárások
száma

%

milliárd
Ft

%

337,76

22,57

3443

31,54

475,56

32,64

38,51

786,68

52,56

3797

34,78

680,47

46,70

3323

31,1

353,26

23,61

3670

33,61

297,76

20,43

Építési
koncesszió

4

0,04

11,76

0,79

5

0,05

2,88

0,20

Szolgáltatási
koncesszió

19

0,18

6,99

0,47

3

0,03

0,53

0,03

10685

100

1496,45

100

10918

100

1457,20

100

Összesen

A 2010. évben már megkezdődött a főbb beszerzési tárgyak arányának kiegyenlítődése
az eljárások száma tekintetében, mely tendencia a beszámolási időszakban tovább
folytatódott.
A megközelítőleg azonos arányok kialakulása mellett a legtöbb eljárás (34,8%) továbbra is
építési beruházás megvalósítására irányult.
Érdemes megjegyezni, hogy a 2010. évben regisztráltakhoz képest a szolgáltatásmegrendelések és árubeszerzések száma növekedett (10,4%-kal ill. 6,8%-kal), az építési
beruházásoké csökkent (7,7%-kal).
A beszerzések értékét figyelembe véve – jellegükből adódóan is – a korábbi évekhez
hasonlóan az építési beruházások domináltak; az összérték 46,7%-a ezzel a beszerzési
tárggyal volt kapcsolatos. A magyar építőipart azonban a közbeszerzések sem tudták
kimozdítani a mélypontról, az ajánlatkérők ugyanis több mint 100 Mrd Ft-tal kisebb értékben
írtak ki ilyen tárgyú beszerzéseket a korábbi évhez képest.
Jelentős növekedés figyelhető meg az árubeszerzések esetében: 40,8%-kal nagyobb
értékben valósítottak meg az ajánlatkérők ilyen tárgyú eljárásokat a 2010. évihez képest,
ezáltal részesedésük az összértékből 32,6% körül alakult. Érdemes ugyanakkor kiemelni,
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hogy az árubeszerzések értéke a nemzeti rezsimben jelentősen csökkent (27,1%-kal), míg a
közösségi értékhatárok felett szignifikánsan emelkedett (55,2%-kal). A szolgáltatásmegrendelésekre fordított összegek mindkét eljárásrendben csökkentek, ezáltal arányuk a
teljes közbeszerzési piacon belül a 2010. évi 31,1%-ról 20,4%-ra csökkent.
Az építési és szolgáltatási koncesszió megkötésére irányuló eljárások továbbra sem
jellemzőek a magyar közbeszerzési piacon.
FŐBB BESZERZÉSI TÁRGYAK ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA
(MILLIÁRD FT-BAN)
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A legnagyobb értékű közbeszerzési eljárások értelemszerűen építési beruházás
megvalósítására irányulnak. Ezeket követik sorrendben az árubeszerzési, majd a
szolgáltatás-megrendelési tárgyú eljárások, melyet az alábbi táblázat szemléltet.

Beszerzési tárgyak

egy eljárásra jutó átlagos összeg (millió Ft)
2010

2011

Árubeszerzés

104,8

138,1

Építési beruházás

191,2

179,2

Szolgáltatás

106,3

81,1
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6. Külföldi székhelyű ajánlattevők részvétele
A Hatóság statisztikai adatforrását jelentő tájékoztató hirdetményekben külföldi névvel,
társasági formával és postacímmel feltüntetett, és ezáltal külföldinek minősített
vállalkozások szerepe a magyar közbeszerzésekben az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra
sem meghatározó. A 2010. évben tapasztalt növekedésükkel szemben a beszámolási
időszakban mind az eljárások száma, mind pedig az értéke tekintetében csökkenés
figyelhető meg.
A 2011. évben 154 sikeres pályázattal az eljárások 1,4 %-át nyerték el, szemben a korábbi év
172 nyertes pályázatával és 1,6 %-os részesedésével. Érdemes megjegyezni, hogy míg az
eljárások számát tekintve nem beszélhetünk jelentős csökkenésről, addig az általuk elnyert
összérték több mint 43,4 %-kal esett vissza (2010: 64,3 milliárd Ft, 2011: 36,4 milliárd Ft),
ezáltal részesedésük a beszerzések összértékéből 2,5 % körül alakult (szemben a 2010. évi
4,3 %-kal).
A külföldi székhelyű ajánlattevők a 2011. évben is jellemzően nagyobb összegű, közösségi
eljárásrendben lefolytatott beszerzéseken indulnak: az általuk elnyert közbeszerzési
érték 94 %-a a közösségi értékhatárok feletti eljárásokhoz kapcsolódik. Az általuk elnyert
eljárások átlagos értéke pedig (236,4 millió Ft) a 2010. évhez hasonlóan magasan meghaladta
az országos átlagot (133,5 millió Ft).
A külföldi székhelyű ajánlattevők által elnyert eljárások összértékének 75,8 %-a nyílt eljárás
keretein belül realizálódott. Érdemes megjegyezni, hogy a 2009. évig az e körbe tartozó
ajánlattevők jellemzően a tárgyalásos eljárásokban szerepeltek eredményesen.
7. A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) részvétele
A mikro-, kis- és középvállalkozások 8783 eljárás esetében nyújtottak be nyertes ajánlatot,
ezzel az összes eljárás 80,5 %-át nyerték meg, szemben a tavalyi évben tapasztalt 79,3 %kal. Az eljárások összértékéből való részesedésük 41,7% körül alakult, ami 6,1%-os
csökkenést jelent a 2010. évi értékhez képest.
Megjegyzendő, hogy az értékbeli csökkenés abszolút értékben is jelentős; a 2011. évi 607,4
milliárd Ft 14,9 %-kal marad el a korábbi évben regisztrált 715,4 milliárd Ft-tól.
A kkv-k közbeszerzési piacon elért teljesítményének értékalapon számított csökkenése
kapcsán meg kell jegyezni, hogy a jogszabályi környezet változása miatt – a korábbi évekkel
ellentétben – a 2010. év végétől nem állnak rendelkezésre teljes körűen információk az
eljárások nyerteseinek vállalati besorolásával kapcsolatban.
A Kbt. 2010. évi szeptember 15-ei módosítását megelőzően ugyanis az ajánlatkérők a
közösségi értékhatárokat meghaladó értékű eljárások esetében kötelesek voltak az eljárás
eredményéről szóló tájékoztatókat a nemzeti és a közösségi hirdetményminták szerint is
megjelentetni a Közbeszerzési Értesítőben, illetve az EU Hivatalos Lapjában. A változást
követően azonban a közösségi értékhatárt meghaladó értékű beszerzések esetében az
ajánlatkérőknek alapesetben csak a közösségi hirdetményminta szerint kell megjelentetni
tájékoztatóikat az eljárások eredményéről, mely az ajánlatkérők által megadandó adatok
körét és felépítését tekintve némileg különbözik a nemzeti hirdetménymintától. Így a nyertes
ajánlattevőnek a régi közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti (azaz kkv)
minősítését a nemzeti hirdetménymintákban külön erre a célra szolgáló pontban, míg a
közösségi mintákban – a régi Kbt. előírásai szerint minden egyéb, a hirdetményminta által le
nem fedett adattal együtt – csak a további információk pontban kell megadni. Abban, hogy
statisztikai szempontból a kkv besorolásra vonatkozó adatok egy része elveszik, az is
közrejátszhatott, hogy a beszámolási időszakban nem volt általánosságban kötelező a
hirdetmények jogi lektorálása, aminek következtében feltehetően csökkent a hirdetmények
”kitöltési fegyelme”.
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A 2011. évben tovább bővült azon hirdetmények száma, melyből hiányzik a vállalati
besorolásra vonatkozó adat, és az további kutatómunkával sem állapítható meg. Ez 84
eljárást jelent, melyek összértéke 95,4 Mrd Ft. Érdemes megjegyezni, hogy a darabszám csak
15,1%-kal haladja meg, az érték viszont többszöröse a korábbi évinek, azaz néhány különösen
nagy értékű eljárás tájékoztató hirdetményének a nem megfelelő kitöltése/a kkv besorolás
megállapítására alkalmatlan adatai járultak hozzá, hogy ilyen jelentős, az arányokat már
érdemben befolyásoló értéket nem lehet vállalati kategóriához kötni. A közbeszerzések
országos összértékének ugyanis mintegy 6,6%-ra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre
információk a nyertes ajánlattevő vállalkozási besorolásával kapcsolatban (ez az arány a
korábbi évben mindössze 1,3% volt).
A közösségi rezsim eljárásait vizsgálva megállapítható, hogy az eljárások 61,0 %-ában
érkezett a nyertes ajánlat a kkv-tól, ami mintegy 6 százalékponttal marad el a 2010-es évi
67,1%-kal szemben. Az összértékből való részesedésük esetében is csökkenés figyelhető
meg (2011: 28,5%, 2010: 37,4%).
A nemzeti rezsimben – ahol a vállalat besorolására vonatkozó információk lényegében
teljeskörűen rendelkezésre állnak – a kkv-k közbeszerzési teljesítményében néhány
százalékos javulás figyelhető meg: az eljárások 85,4 %-át nyerték el (2010: 83,6%), ami az
érték 79,5%-át jelentette (2010: 76,7).
A kkv-k közbeszerzésekben elért teljesítményének változását az alábbi diagramok
szemléltetik:
A KKV-K ÁLTAL ELNYERT ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK ARÁNYA
AZ ÖSSZES ELJÁRÁS %-ÁBAN
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A KKV-K ÁLTAL ELNYERT ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK ARÁNYA
A KÖZBESZERZÉSEK ÖSSZÉRTÉKÉNEK %-ÁBAN
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A közbeszerzési törvény mindenkori módosításainak egyik fő célját a kkv-k közbeszerzési
eljárásokban való minél sikeresebb részvételének elősegítése jelenti.
A beszámolási időszakban (2011. október 8.) került kiegészítésre a Kbt. azzal, hogy a három
ajánlattevős eljárások esetében az ajánlatkérő köteles olyan gazdasági szereplők részére
ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek, és
amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit megítélése szerint feltehetőleg
teljesíteni tudják.
A módosítás tovább erősítette azt a tendenciát, miszerint a kkv-k a nemzeti (egyszerű)
eljárásrendben a három ajánlattevős eljárások esetében voltak a legsikeresebbek: az e típusú
eljárások 88,6%-át nyerték el, ami értékben 89,4%-os arányt jelent.
A kkv-k által a közösségi rezsimben elnyert eljárások arányát a főbb eljárás típusok szerint az
alábbi táblázat mutatja:
Eljárás típusa

eljárásszám (%)

összeg (%)

nyílt

66,71%

25,33%

tárgyalásos

49,67%

32,76%

kkv-k átlag

60,97%

28,53%

A kkv-k a darabszám alapján a nyílt eljárásokban sikeresebbek, az értéket tekintve viszont a
tárgyalásos eljárásokban szerepelnek jobban (ami szoros összefüggésben van azzal, hogy a
2011. évben a tárgyalásos eljárásokkal megvalósított beszerzések átlagos értéke magasabb,
mint a nyílt eljárásoké).
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A kkv-k által elnyert eljárások számának és értékének arányát az egyes ajánlatkérői
csoportok közbeszerzésein belül az alábbi táblázat mutatja:
Eljárások számának
aránya (%)

Ajánlatkérők

Eljárások értékének
aránya (%)

2010

2011

2010

2011

Központi költségvetés

75,75

80,12

42,40

42,91

Helyi önkormányzatok

81,66

81,67

68,05

54,33

Közjogi szerv

74,64

76,76

23,19

25,52

Közszolgáltató

68,90

62,39

40,16

30,23

Egyéb ajánlatkérők

85,80

87,48

68,32

81,04

Az eljárások számát vizsgálva jelentős változás nem tapasztalható. Az értéket tekintve
ugyanakkor ki kell emelni, hogy a kkv-k részesedése jelentősen visszaesett a helyi
önkormányzatok és intézményei (13,7%-kal), illetve a közszolgáltatók (9,9%) esetében. Az
egyéb kategóriába tartozó ajánlatkérők közbeszerzéseiben ugyanakkor növelni tudták
teljesítményüket (12,7%-kal).
A kkv-k értékbeli részesedésének és az eljárások átlagos összegének változása közötti
összefüggést szemlélteti a 2001–2011. évek vonatkozásában az alábbi diagram:
AZ ELJÁRÁSOK ÁTLAGOS ÉRTÉKE ÉS A KKV-K RÉSZESEDÉSÉNEK ALAKULÁSA
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A trendek közötti kapcsolatot vizsgálva összességében megállapítható, hogy az egy eljárásra
jutó összeg csökkenése esetén a kkv-k sikeresebben szerepelnek a közbeszerzési piacon,
míg az összeg növekedése kedvezőtlenül hat a teljesítményükre (stagnálás, csökkenés).
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8. Központosított közbeszerzés
Az alábbiak kizárólag a központosított közbeszerzésre feljogosított szervezet, a
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a Közbeszerzési Hatóság rendelkezésére
bocsátott információk ismertetésére szorítkoznak, a benne foglalt javaslatok, vélemények
nem tekinthetőek a Tanács álláspontjának.
a) A központosított közbeszerzések rendszerét szabályozó jogszabályi környezet
változása
2011. évben a régi Kbt. kisebb módosításai mellett a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet bírt
jelentősebb hatással a központosított közbeszerzés rendszerére, tekintettel arra, hogy a
jogszabály hatálya a központosított közbeszerzési eljárásokra is kiterjedt. Kezdetben az
engedélyezési folyamatokban anomáliák keletkeztek, késleltetve ezzel az eljárások
elindítását. Néhány kiemelt terméknél ellátási zavart (szerződés nélküli időszakot) is
eredményezett. E mellett megkezdődött a felkészülés az új Kbt. 2012. január 1-jei hatályba
lépését követő jogharmonizációs feladatokra.
b) 2011. évi forgalmi adatok
A központosított közbeszerzések alapján lebonyolított 2011. évi nettó összforgalom 53.157
millió forint volt, amely az előző évihez képest mintegy 12,8%-os forgalomcsökkenést jelent.
A központosított közbeszerzés előző öt évi (2007-2011) forgalmi adatai
(nettó millió Ft-ban)
Termékcsoport

2007

2008

2009

2010

2011

Információtechnológiai
rendszerek és szolg.

33 553

45 635

48 154

44 017

22 341

Kommunikációs
eszközök és szolg.

2 459

2 130

1 384

2 077

1 749

Irodatechnikai
berendezések és szolg.

1 756

1 502

1 230

1 163

1 624

1,2

6,3

1,7

0,1

Elektronikus
közbeszerzési szolg.
Irodabútorok

3 224

1 972

2 319

2 549

2 967

Papíripari termékek
és irodaszerek

3 140

3 595

1 495

2 670

2 295

Gépjárművek

1 656

957

1 883

2 006

1 967

Gépjármű-üzemanyagok

10 127

14 318

9 935

7 679

13 922

Egészségügyi termékek

1 829

2 224

2 809

3 169

3 199

Utazásszervezések

1 605

2 182

2 391

2 500

3 092

59 350

74 517

71 606

67 832

53 157

Mindösszesen
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A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS FORGALMA
(NETTÓ MILLIÓ FT)
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A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS FORGALOMMEGOSZLÁSA TERMÉKKÖRÖNKÉNT
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Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó 2011. évi forgalmi adatokat vizsgálva
megállapítható, hogy az információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások termékkör
forgalmában jelentős csökkenés történt az előző évhez képest (50%). A gazdasági megszorító
intézkedések eredményeként az informatika termékcsoporton belül csökkent a
számítógéprendszerek (3%-kal), nyomtatórendszerek (4%-kal) és hálózati aktív eszközök
(4%-kal), a szoftverbeszerzés (7%-kal) forgalma.
Az irodatechnikai berendezések és szolgáltatások termékkör (többségében fénymásoló
berendezések és kapcsolódó szolgáltatásaik) forgalma 2011-ben ez előző évihez képest
13%-kos növekedést mutat. A nyomtatórendszerek beszerzésére irányuló szerződés az
elmúlt év második felében került megkötésre, ezért ezen időpontig a termékek részbeni
egyenértékűsége miatt a beszerzések e termékkörben kerültek megvalósításra.
A kommunikációs eszközök és szolgáltatások termékkör forgalma 2011-ben az előző
évhez képest 8%-os, az elektronikus árlejtés kiemelt terméknél 5%-os csökkenést mutat,
melynek indoka az elmúlt évet érintő beszerzési tilalom.
Az irodabútorok termékkör forgalma az előző évhez képest 400 millió Ft-tal növekedett az
előző évihez képest. A forgalom mintegy 40%-át az önként csatlakozók képezték, a
forgalomnövekedés egyértelműen az uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseknek
tudható be, hiszen ennél a termékkörnél is érvényesültek a megszorító intézkedések.
A papíripari termékek és irodaszerek termékkör forgalma az előző évihez képest ugyan
némi csökkenést mutat, ez azonban annak tudható be, hogy 2011. január hónapban nem volt
a termékkörre hatályos szerződés, így ebben az időszakban az intézmények beszerzéseiket
saját hatáskörben folytatták le.
A gépjárművek termékkörben 2010. évhez képest nem számottevően, de csökkent a
forgalom. A szerződéses állomány jellemzően haszongépjárművekre vonatkozik, így a
forgalom ennek a járműcsoportnak az alakulását tükrözi. Elmondható, hogy a beszerzések
zöme a gépjárművek műszaki elhasználódása miatti cseréjére irányul.
A gépjármű-üzemanyagok kiemelt termékkör forgalmában mutatkozó több mint 81%-os
forgalom növekedés elsősorban a 338/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül
helyezésének köszönhető (megnőtt a kötelezettek száma), másrészt az üzemanyag árak
folyamatos növekedésének a következménye.
Az egészségügyi termékeknél a forgalom több éve folyamatos emelkedést mutat, mely a
szűkös költségvetési lehetőségek folytán az egészségügyi intézmények tudatosabb
gazdálkodásának tudható be.
Az utazásszervezések termékkörben a forgalom az előző évekhez viszonyítva tovább
növekedett, mely elsősorban az uniós soros elnökség előkészítésével összefüggő
többletfeladatokkal magyarázható, valamint emelkedett az önként csatlakozó intézmények
száma.
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c) A központosított közbeszerzés révén elért megtakarítások mértéke
A forintosított költségvetési megtakarítások hatásának mértéke a központosított
közbeszerzés vonatkozásában csak becsülhető, mivel a megtakarítás mértékét az
ajánlatadáskor a listaárhoz képest lehet vizsgálni, valamint a keretmegállapodásos
eljárásoknál a kedvezmény mértéke a szerződés időszak alatt (keretmegállapodásos
eljárások második részében) kedvező irányban még tovább változhat.
Forgalom
[nettó millió Ft]

Átlagos
kedvezmény
[%]

Személygépkocsi
Haszongépjárművek
Egyterű gépjárművek / mikrobuszok
Gépjármű-flottaüzemeltetés
Gépjárművek összesen

7
24
89
1 847
1 967

20,9
14,8
20,8
34
22,6

Gépjármű-üzemanyag tankautós kiszállítással
Gépjármű-üzemanyag és üzemanyagkártya
töltőállomási kiszolgálással
Gépjármű-üzemanyagok összesen

2 106

1,5

11 816

3,4

13 922

2,5

2 967

17,8

2 967

17,8

183
2 112

9,5
23,6

2 295

16,6

130
63
737
132
113
103
1 084
500

31,5
9,0
20,2
26,0
30,7
40,6
0,5
14,0

Termékcsoportok

Irodai asztalok, szekrények, tároló bútorok és
ülőbútorok
Irodabútorok összesen
Számítógép-kiírópapírok
Papírok, papíráruk, író-és irodaszerek
Papíripari termékek és irodaszerek
összesen
Kötésrögzítő kötszerek, primer sebfedők
Műtéti kötszerek
Orvosi kesztyűk
Infúziós és transzfúziós szerelékek
Intravénás kanülök
Tisztító hatású eszközfertőtlenítő szerek
Röntgen-kontrasztanyagok
Zárt vérvételi rendszerek
Egyszer használatos injekciós tűk és
fecskendők
Egészségügyi termékek összesen

336

8,5

3 198

20,1

Nemzetközi utazásszervezések
Utazásszervezések összesen

3 092
3 092

8,9
8,9

27 441

14,7

ÜTKBFo összesen
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Termékcsoportok
Számítógép-rendszerek
Nyomtatórendszerek
Szoftverek
Aktív hálózati eszközök
Információtechnológiai rendszerek és szolg.
összesen
GSM szolgáltatás
GSM készülék
Telefax
Tetra rádióterminálok
Kommunikációs eszközök és szolg. összesen
Fénymásoló rendszerek
Iratmegsemmisítő
Irodatechnikai berendezések és szolg.
összesen
e-árlejtés
Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások
ITKBFo összesen

Forgalom
[nettó millió Ft]
8 670
669
12 063
939

Átlagos
kedvezmény
[%]
*
*
*
*

22 341
1 717
32
0
0
1 749
1 624
0

*
*
*
*
*
*

1 624
0,1
0,1

43

25 714

* Megjegyzés: A csillaggal jelölt termékköröknél a több száz, esetenként több ezer termék és
szolgáltatás vonatkozásában igen eltérő kedvezmények realizálhatók, amelynek
következtében, az átlagos kedvezmény meghatározása nem értelmezhető, ill. félrevezető
lehet, (egyes termékeknél, szolgáltatásoknál egyáltalán nincs kedvezmény /például szabad
szoftverek esetében a termék ára 0, csak a hordozó árával kell kalkulálni, amiből számottevő
kedvezmény nem nyújtható/, azonban vannak olyan termékek is, amelyeknél akár 70%-os
kedvezmény is elérhető), ezért ezeknél a termékeknél nem került feltüntetésre adat.
d) 2011. évben kötött keretszerződések és keretmegállapodások száma
2011. évben 16 szerződés (15 keretmegállapodás és 1 keretszerződés) megkötésére
került sor a központosított közbeszerzésben.
Az Üzemeltetés-technológiai Központosított Beszerzési Főosztály 9 keretmegállapodást
kötött 15 részteljesítésben (irodabútorok; nemzetközi utazásszervezések; nyomott és
nyomatlan számítógép kiíró papírok; irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek; orvosi
kesztyűk; infúziós és transzfúziós szerelékek, intravénás kanülök; műtéti kötszerek).
Az Információ-technológiai Központosított Beszerzési Főosztály 1 keretszerződést
(mobiltelefon
beszerzés)
és
6
keretmegállapodást
16
részteljesítésben
(számítógéprendszer,
hálózati
eszközök,
Oracle
adatbázis-kezelő
szoftverek,
nyomtatórendszerek, Support terméktámogatási szolgáltatások, IT biztonságtechnikai
megoldások beszerzése) kötött.
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e) A központosított közbeszerzési eljárásokban alkalmazott elektronikus árlejtések
száma, és alkalmazási tapasztalatai
A KEF 2011. évben 22 központosított közbeszerzési eljárásban alkalmazott elektronikus
árlejtést: 12 eljárásban az Információ-technológiai Központosított Beszerzési Főosztályon, 10
eljárásban pedig az Üzemeltetés-technológiai Központosított Beszerzési Főosztályon.
Árlejtés hatása a központosított közbeszerzésben nem mérhető tekintettel arra, hogy a KEF a
keretmegállapodásos eljárások első részét bonyolítja, így az árlejtés során elért árak még
nem véglegesek, hiszen a keretmegállapodásos eljárás második részében lehetőség van az
árak további csökkentésére.
f) A központosított közbeszerzés során érvényesített környezetvédelmi szempontok, az
ezekkel érintett közbeszerzések száma és értéke
A 2011. évben indított „zöld” eljárások száma 4, értéke pedig nettó 3 520 millió Ft volt. A
KEF által bonyolított központosított közbeszerzési eljárásokban a jelenlegi technológiai
színvonal mellett minden beszerzett termék megfelel a hatályos környezetvédelmi
előírásoknak.
Az Üzemeltetés-technológiai Központosított Beszerzési Főosztályon két eljárásban, az
irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek (értéke: nettó 4,4 millió Ft) és a nyomott és
nyomatlan számítógép-kiírópapírok szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
(értéke: nettó 1,8 millió Ft) eljárásban került környezetvédelmi szempont meghatározásra. Az
alkalmazott zöld szempont a beszerzés tárgyában és a műszaki leírásban jelent meg.
Az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt környezeti szempontú és környezetbarát
minősítéssel rendelkező vagy újrahasznosított papíripari termékeket kellett megajánlani.
Az Információ-technológiai Központosított Beszerzési Főosztályon a nyomtatórendszerek (értéke nettó 400 millió Ft), továbbá a számítógép-rendszerek (értéke nettó
2500 millió Ft) tárgyú eljárásokban kerültek környezetvédelmi szempontok alkalmazásra. Az
alkalmazott zöld szempontok az ajánlati dokumentációk műszaki leírásában kerültek
megfogalmazásra: az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 2002/96/EK
irányelv, az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló
264/2004 (IX.23.) Kormányrendelet előírásai, egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK
irányelv feltételeinek teljesítése, alacsony ózon- és porkibocsátás (Blue Angel embléma
<0,04mg/m3 ózonkibocsátás) előírása. A számítógép-rendszerek tárgyú eljárásban továbbá
a 1275/2008/EK (XII.17.) és a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az
elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt
üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására vonatkozó környezetbarát tervezési
követelmények, valamint az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az
azoknak való megfelelő értékeléséről szóló 79/1997 (XII.31.) IKIM rendelet előírásai.

34

	
  

g) A központosított közbeszerzés elmúlt évi tapasztalatai, várható fejlődési irányok
A központosított közbeszerzés a kormányzati célkitűzéseket adaptáló, teljesen átlátható és
ellenőrizhető centralizált beszerzési forma, mely a kedvező ár, magas minőség és
szolgáltatástartalom mellett gyors eseti intézményi beszerzéseket tesz lehetővé.
Meggyorsítja az uniós források felhasználását is, időt- és költségmegtakarítást eredményez a
szerződéseket használó mintegy ezer költségvetési intézmény részére.
A kormányváltást megelőző években, de még 2010. évben is több stratégiai terméknél
elmaradt a központosított közbeszerzési eljárások indítása. 2011. évben kerültek elindításra
azok a központosított közbeszerzési eljárások, amelyek eredményeként az intézményi
beszerzési igények folyamatos kielégítése 2011. évben biztosítottá vált. E mellett
megkezdődött a központosított közbeszerzési rendszer átgondolása, megfelelő és rugalmas
szabályozások kialakítása, a központi beszerző szervezet szerepvállalásának megerősítése.
9. A közbeszerzések átláthatósága és a közbeszerzési korrupció
A Közbeszerzések Tanácsa alapvető feladatai közé tartozik a közbeszerzési folyamatok
figyelemmel kísérése és a jogszerű közbeszerzési magatartások támogatása, így a Tanács
kiemelt feladatának tekinti a közbeszerzések átláthatóságának, illetve a közbeszerzési
korrupció helyzetének figyelemmel kísérését, a szükséges intézkedések azonosítását és e
téren a magyarországi helyzet javítását. A korrupció elleni küzdelmet az Európai Unió és az
OECD is kiemelt fontosságú feladatként kezeli, így a Tanács figyelemmel kíséri e tekintetben
is a nemzetközi szinten folytatott munkát, annak érdekében, hogy a hasznosítható
eredményeket – amennyiben módjában áll – közzétegye, és ezáltal is hozzájárulhasson a
magyar közbeszerzési piac tisztaságának előmozdításához.
Vitathatatlan, hogy a korrupció olyan, az egész társadalmat érintő nemkívánatos jelenség,
mely a közbeszerzések területét különösen veszélyezteteti. A nemzetközi tapasztalatok
egyöntetűen alátámasztják, hogy a közbeszerzési piac − különösen a piaci szereplők nagy
számára és a közbeszerzések során felhasznált közpénzek mennyiségére figyelemmel −
olyan területnek számít világszerte, amely leginkább ki van téve a korrupciós kockázatoknak,
így e kockázati tényezők megfelelő kezelésére, megelőzésére és minimalizálására kiemelt
figyelmet szükséges fordítani.
A szakirodalom egyöntetűen hangsúlyozza a korrupció elleni küzdelemben a társadalmi tudat
formálását és a képzések jelentőségét, a megfelelő szaktudás kialakítását; ez fokozottan igaz
a közbeszerzésekben. A Tanács erre való figyelemmel 2011-ben is kiemelt figyelmet fordított
arra, hogy az oktatási tevékenysége segítségével hozzájárulhasson a közbeszerzési szakma
fejlődéséhez.
Annak érdekében, hogy a közbeszerzésekkel érintettek minél szélesebb körben
rendelkezzenek napra kész, alapos szakmai ismeretekkel, a Tanács a 2011. évben is számos
szakmai fórumot, rendezvényt szervezett, a beszámoló oktatással foglalkozó részében
részletesen kifejtetteknek megfelelően.
Említést érdemel az is, hogy az elmúlt években a közbeszerzési korrupcióról több kutatás és
elemzés is született. 2010-ben a Transparency International Magyarország (TI) a
közbeszerzések intézményrendszerét, különösen a Közbeszerzések Tanácsa működését
érintő kutatásba kezdett.
A kutatás három pilléren alapult: elsősorban a Tanács működésének hatékonyságát
vizsgálták, a kutatás részét képezte továbbá reprezentatív mintavétel alapján kiválasztott
huszonöt ajánlatkérő szervezet 2009. évi beszerzéseinek vizsgálata, valamint célul tűzték ki
az ellenjegyzés intézménye működésének gyakorlati vizsgálatát is.
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A TI a kutatás végeredményét 2010. őszére tervezte publikálni, azonban a tanulmány végül
2011-ben került közzétételre2. A Tanács a tanulmánnyal kapcsolatban eljuttatta észrevételeit
a TI-hoz, sajnálatos módon azonban már csak a nyilvánosságra hozatalt követően
ismerhettük meg a kutatásból levont következtetéseket. A Tanács pozitívumként értékelte,
hogy a tanulmány a feltárt negatívumok és javaslatok mellett sem kérdőjelezi meg a Tanács
létének, működésének szükségességét, nem vonja kétségbe az apparátus szakmai
felkészültségét és a közbeszerzési folyamatokban betöltött szerepét.
Amint arra a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok körében részletesen kitér a
beszámoló, 2011-ben az OECD a Közbeszerzés tisztaságának előmozdításáról szóló 2008-as
ajánlása (Recommendation on Enhancing Integrity in Public Procurement) megvalósításának
utóbbi három évben tett lépéseit vizsgálta, on-line kérdőív formájában. A Tanács az időközben
megtett magyar lépésekről tájékoztatta az OECD-t. Az OECD e vonatkozásban arra is
rákérdezett, hogy az ajánlást mennyire ismerik a magyar ajánlatkérők, és alkalmazhatják-e
azt a gyakorlatban. A Tanács jelezte, hogy kiemelten fontosnak tartja az e témakörben
rendelkezésre álló szakirodalom rendelkezésre bocsátását, így ennek érdekében
gondoskodik az ajánlás magyar nyelvre történő lefordíttatásáról és annak honlapján való
folyamatos elérhetővé tételéről.
10. Elektronikus közbeszerzés
A Közbeszerzések Tanácsa 2011-ben kénytelen megismételni a korábbi években tett azon
megállapításait, hogy nagy szükség lenne egy elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos
nemzeti akcióprogramra. Továbbra is feltétlenül szükségszerű a jogalkotást megelőző
helyzetértékelés, az igények és a lehetőségek összefoglalása. A Tanács véleménye abban
sem változott, hogy az e-közbeszerzés helyzetének előmozdítása érdekében az egyéb
érintett (állami és nem állami) szervezetek bevonása mellett legyen a területnek kijelölt
felelőse.
A fentiekre tekintettel az elektronikus közbeszerzés helyzete 2011-ben sem változott.
2011. április 11-12-én megrendezésre került „High-level event on pre-commercial
procurement – towards a smarter research and innovation procurement strategy for Europe”
című nemzetközi konferencián került sor a magyar és portugál közbeszerzési rendszer
részletes bemutatására.
A Közbeszerzések Tanácsa által szervezett, és 2011. november 16-17-én „A közbeszerzések
aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban” címen megrendezésre kerülő
nemzetközi konferencián a portugál tapasztalatokra épülő „A közbeszerzés és más politikák,
különös tekintettel az elektronikus közbeszerzésre” címmel tartott előadás megerősítette a
Tanács azon véleményét, hogy léteznek olyan informatikai megoldások, amelyek megfelelő
szintű támogatást képesek biztosítani az eljárások elektronikus lebonyolításához. A
közbeszerzési folyamat ugyanis modellezhető, az eljárások egyes szakaszait,
folyamatlépéseit bele lehet helyezni az informatikai környezetbe, illetve be lehet építeni
számtalan olyan támogató, ellenőrző, figyelő automatizmust, melynek eredményeként
minden szereplő számára egyszerűsödik az eljárás. Az e-közbeszerzés nem önmagáért való:
célja, hogy időt, energiát, és esetleg költségeket takarítson meg a résztvevők számára.
Fenti tapasztalataink szerint az e-közbeszerzés bevezetése az alábbi előnyökkel járna:
1. tekintve, hogy a rendszer bevezetését szükségszerűen egy koncepcióalkotás előzi meg,
amelynek része a közbeszerzési folyamatok modellezése, a modellezés visszajelzést is
ad egyben abban a tekintetben, hogy a folyamatban hol vannak esetleg felesleges és/vagy
felülvizsgálandó kivételek, „kerülőutak”, logikai ellentmondások, hiányosságok, stb. Ezek
feltárása segítheti a jogalkotást a szabályozás racionalizálásában;

2

Transparency International Magyarország: Közbeszerzés és átláthatóság 1. (2011.).
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2. az informatikai környezet hibákat képes kiszűrni azáltal, hogy világos kereteket definiál.
Így többek között alkalmas lehet arra, hogy a kiírás átgondoltabb, precízebb,
strukturáltabb legyen, nem beszélve arról, hogy a teljes folyamattal együtt az
ajánlatkérések is standardizáltabbá válnak. Az informatikai rendszer az ajánlattevő
oldalán is kereteket határoz meg: pontosan annak megfelelően kell megadni az ajánlattal
kapcsolatos információkat, ahogyan azt az ajánlatkérő a rendszerben létrehozott
űrlapokkal meghatározta. Mindez együttvéve csökkenti a hibázás lehetőségét (sok
tekintetben például eleve ki is zárható), mely a hiánypótlások, nem egyértelmű ajánlati
elemekkel kapcsolatos tisztázó kérdések számosságát képes jelentősen redukálni. A
folyamatok és dokumentumok standardizálása révén továbbá az ajánlattevők könnyebben
alkalmazkodnak, és esetleg bátrabban, nagyobb számban vesznek részt az eljárásokban
(azáltal, hogy kevesebb energiát kell befektetniük a feltételek megértésébe, illetve a
megfelelő ajánlat összeállításába);
3. mivel az e-közbeszerzésben nem merülhetnek fel a nem megfelelő oldalszámozásból,
bekötésből, szignálásból, példányszámból, eredeti-másolati példányból, határidőre
történő benyújtásból, számítási hibából eredő problémák, illetve a kommunikációs
formák lényegesen leegyszerűsödnek (ld. a hagyományos környezetben a faxon, emailen, postai úton történő megküldésből, illetve személyes átadás/átvételből származó
nehézségeket), ezért a fentiekből fakadó idő- és költségtényezők sem jelentkeznek.
(Ezzel szemben egy papír alapú eljárásban számottevő energiát kell abba fektetni, hogy a
különböző dokumentumok, értesítések az előírt időben, a hagyományos – és ezzel együtt
nehézkes – kommunikációs eszközök révén eljussanak a megfelelő személyekhez.) Ezek
továbbá jelenleg potenciális jogviták forrásai is, tehát kiiktatásukkal jelentős energiát
lehetne a jogorvoslatok terén is megspórolni, illetve nem merülnének fel e tárgykörökkel
kapcsolatban sorozatosan jogszabály-módosítási igények sem;
4. az e-közbeszerzés bevezetése általában élénkebbé teszi a versenyt és növeli a
transzparenciát, melyek együttesen árcsökkentő hatást eredményeznek;
5. bővülne azon adatok köre, amelyek alkalmasak statisztikai elemzésekre. Ezek
segítségével pontosabb képet lehetne kapni a közbeszerzési folyamatokról.
A hatályos rendelkezések nem zárják ki a közbeszerzésben az informatikai eszközök
igénybevételét, sőt a közbeszerzéseket részben érintő egyéb jogszabályváltozások
kifejezetten előmozdítják azt (közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény). Az irányadó részletszabályokat a fentebb már
említett e-árlejtés rendelet tartalmazza. Az e-közbeszerzés kötelezővé tétele érdekében tett
kísérlet hatására információink szerint történtek ugyan az ajánlatkérők részéről
előkészületek, de a kötelezés eltörlése nyomán ezek háttérbe szorultak. A Tanács ismeretei
szerint elektronikus technikák alkalmazására ritkán kerül sor, az e-árlejtés terén akadnak
pozitív példák.
(Az árlejtés mellett leginkább csak az ajánlat elektronikus adathordozón történő bekérése
fordul elő, illetve az e-mailen történő kommunikáció. Ugyanakkor sem ezek, sem az e-árlejtés
önmagában nem tekinthető elektronikus közbeszerzésnek.)
A Közbeszerzések Tanácsa hivatalos lapja, a Közbeszerzési Értesítő 2008. július 1-jétől
kizárólag elektronikus formában jelenik meg. A Közbeszerzési Értesítő hiteles elektronikus
megjelentetése mellett 2004-től működik az Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszer. Ezen
keresztül történik a különböző közbeszerzési hirdetmények elektronikus feladása, illetve a
közzététellel kapcsolatos egyéb ügyvitel. (E rendszer keretében valósul meg továbbá a
közösségi hirdetmények elektronikus továbbítása az EU Hivatalos Lapkiadója részére.) 2010.
január 1-jétől már mind a nemzeti, mind a közösségi eljárásrendben kötelező a hirdetmények
elektronikus feladása. (Ez alól kivétel az az esetkör, ha a hirdetmény korábbi
közbeszerzéshez kapcsolódik, mely megkezdésének időpontjában még nem volt kötelező az
elektronikus feladás. A Tanács szorgalmazza az ilyen kivételi lehetőségek mielőbbi
megszüntetését.)
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Az elektronikus Közbeszerzési Értesítő ingyenesen hozzáférhető a Közbeszerzések Tanácsa
honlapján, emellett további kereshető nyilvántartások is elérhetők, mint például az
útmutatók, elnöki tájékoztatók, Európai Bírósági ítéletek, a különböző jegyzékek,
névjegyzékek, jogorvoslati kérelmek és határozatok. (Az apparátus igyekszik további hasznos
információkat is megjelentetni; e körbe sorolhatók a hatályos jogszabályok, közösségi jogi
dokumentumok, parlamenti beszámolók, zöld közbeszerzéssel kapcsolatos anyagok,
közbeszerzési képzéssel összefüggő anyagok, stb.)
A Tanácsnál 2009. év vége óta elindult rendszerfejlesztés célul tűzte ki az egységes
közbeszerzési adatbázis létrehozását, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti elektronikus
ügyintézés megteremtését, továbbá az automatizált adatgyűjtési, rendszerezési alapokon
nyugvó statisztikai alkalmazás bevezetését. A fejlesztés eredményeként a közbeszerzési
eljárásokhoz tartozó nyilvános információk egy helyen, könnyen hozzáférhetővé válnak, mely
az átláthatóság növelése mellett lehetővé teszi a közbeszerzési folyamatok alaposabb
megismerését. (Ebben segít továbbá a korszerű statisztikai rendszer bevezetése is.) Az
elektronikus út lehetőségének megteremtése a jogorvoslati eljárásokban, valamint a
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásokkal kapcsolatban a teljes ügymenetre
nézve biztosítani fogja az ügyfelek részére az on-line ügyintézést. A fejlesztések befejezését
nagymértékben hátráltatta, hogy 2009 decembere és 2010. december 31. között több mint
10 alkalommal módosult a Kbt., köztük több módosítás nyomán is jelentős áttervezéseket
kellett menet közben végrehajtani. (A közbeszerzési szabályokkal összhangban kiegészítő
szolgáltatás-megrendelésekre kellett eljárást lefolytatni, illetve szerződés-módosításokat
kellett tenni, annak érdekében, hogy a projekt megfelelő jogi keretek között tovább
folytatódhasson. Már önmagában ezek is jelentős időráfordítással jártak.) A 2011. évben is
történtek jogszabályi módosítások, illetve 2011 júliusában került elfogadásra az új Kbt.
2010. év végén a Tanács további fejlesztéseket indított el, részben belső ügyviteli rendszerei
korszerűsítésére,
illetve
új
portálrendszer
bevezetésére.
Az
informatikai
rendszerfejlesztések infrastruktúra igényeinek biztosítása érdekében továbbá jelentős
hardverbeszerzésre is kiírt pályázatot. Álláspontunk szerint ezen informatikai fejlesztésekre
alapozva a közbeszerzések elektronizációja területén is lehet előrelépni. (Az ajánlatkérők és
a közbeszerzési eljárások központi nyilvántartása révén – a fejlesztés alatt álló ún. Központi
Bejelentkezési modulon és a Közbeszerzési Adatbázis rendszeren keresztül, illetve adott
esetben az új portál funkcióinak felhasználásával – például lehetőség nyílhat a dokumentáció
eljáráshoz történő feltöltésére, illetve a letöltés/hozzáférés biztosítására is.)
Figyelemmel a fentiekre a Közbeszerzések Tanácsa rendszerfejlesztései és egyéb
informatikai projektjei a 2012-es év folyamán fejeződnek be.
11. A zöld közbeszerzések helyzete
A Tanács kiemelt fontosságúnak tartja a környezetvédelmi szempontok közbeszerzési
eljárásokban történő alkalmazásának minél szélesebb körben történő érvényesítését.
Figyelemmel erre, a Tanács 2011-ben is aktív szerepet vállalt a fenntarthatósági szempontok
alkalmazásának széles körben történő elterjesztésében. A Tanács hivatkozott témakörben
2011. évben végzett munkáit az alábbiakban mutatjuk be.
A közbeszerzési eljárások „zöldebbé tétele” tekintetében a gépjárművek beszerzéseiben a
zöld szempontok érvényesítésnek kötelezővé tételét – bizonyos mértékben – előíró, a tiszta
és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK
irányelv átültetésére adott határidő 2010. december 4-e volt. A direktíva a közúti járművek
közbeszerzési eljárásaiban teszi kötelezővé a környezetvédelmi tulajdonságok
(energiafogyasztás, széndioxid-kibocsátás, levegőszennyezés) figyelembe vételét: az irányelv
átültetését a Tanács figyelemmel kísérte, ennek keretében az előkészítésért felelős
szaktárcától megkapta a jogharmonizációs javaslatot. Az irányelv implementálását
megvalósító kormányrendelet 2011. március 30-án került kihirdetésre [A környezetkímélő és
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energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.)
Korm. rendelet].
A Tanács munkatársai az év elején részt vettek az új hulladékgazdálkodási törvény
megalkotásához kapcsolódóan az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályairól szóló kormányrendelet szakmai előkészítésében. A rendelet tervezet –
figyelemmel az Európai Unió által megfogalmazott hulladékhasznosítási előírások
teljesítésének elősegítésére – célul tűzi ki, hogy a közbeszerzési eljárások során megvalósuló
építési beruházások esetében az építési és bontási hulladék, mint másodnyersanyag nagyobb
arányban
kerüljön
felhasználásra.
A
kormányrendelet
elfogadására
az
új
hulladékgazdálkodási törvény elfogadásával párhuzamosan kerül majd sor.
2011 tavaszán a Tanács a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (KEF), valamint
Budapest Főváros Önkormányzatával felvette kapcsolatot annak érdekében, hogy az Európai
Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága által működtetett zöld közbeszerzési honlapon a
hazai zöld példák nemzetközi körben is ismertetésre kerüljenek. A Bizottság
Környezetvédelmi Főigazgatóságának munkatársaival és a két szervezettel folytatott szoros
együttműködés és a Tanács munkájának következményeként a Bizottság honlapján, valamint
a havi rendszerességgel e témában megjelenő elektronikus lapjában a Szabadság híd
kivilágításának zöld közbeszerzési vonatkozásai, valamint az irodai eszközök központosított
közbeszerzése, mint magyar „legjobb gyakorlat” bemutatásra kerültek. Örömteli esemény,
hogy a Bizottság zöld közbeszerzési honlapján számos egyéb tagállami példa mellett – a
Tanács aktív közreműködésének is köszönhetően – immár magyar gyakorlati példák is
szerepelnek. A két kiemelt zöld közbeszerzési eljárás az alábbiakban kerül összefoglalásra.
1. Budapest Főváros Önkormányzata 2006 óta rendelkezik zöld közbeszerzési
szabályzattal, környezetvédelmi szempontból legsikeresebb eljárásának a Szabadság
híd energiatakarékos kivilágítása tekinthető, amely elnyerte az Auroralia 2010. díj első
helyét is. A díszvilágítás összesen hozzávetőleg 1150 db világító testet tartalmaz, az
íveken energiatakarékos, hosszú élettartamú, LED-es lámpatestekkel, a többi helyen fém
halogén-lámpás fényvetőkkel, amelyek esetében a legkisebb teljesítmény 18 W, a
legnagyobb 150 W, a világítás összes beépített teljesítménye pedig 60 kW. Ezen
túlmenően Budapest Főváros Önkormányzata valamennyi építési beruházásán és az
ahhoz kapcsolódó tervezésen, illetve egyes jellegzetes árubeszerzés (pl. papír,
gépjármű) vagy szolgáltatás (közvilágítás, közterület fenntartás) esetén volt kötelező
valamilyen környezetvédelmi szempont előírása. A lefolytatott eljárások során a zöld
szempontok leginkább a szerződéses rendelkezések között kerültek alkalmazásra,
néhány esetben pedig alkalmassági követelményként vagy magában a műszaki
leírásban.
2. A Kbt. lehetővé tette (és teszi most is), hogy ajánlatkérőként a KEF közbeszerzési
eljárásai körében a beszerzés tárgyában, az állami normatívákban, az ajánlati felhívás
alkalmassági és egyéb feltételei között, a műszaki leírásban, a szerződéses feltételek
között, valamint a bírálati szempontok között környezetvédelmi szempontokat is
érvényesítsen. A KEF a központosított közbeszerzések bonyolítása során több éve szem
előtt tartja és alkalmazza a zöld szempontokat, valamint folyamatosan tájékoztatja az
intézményeket a közbeszerzési portálon keresztül az elérhető termékfajtákról, azok
előnyeiről, hangsúlyozva azok környezetvédelmi szerepét. A KEF 2010-11. évben 12
központosított közbeszerzési eljárásban érvényesített zöld szempontot (informatika,
irodatechnika, papíripari termékek, gépjárművek és üzemanyagok területeken), amelyek
összértéke nettó 87,6 milliárd Forint volt. Ezek közül az irodai papírokra, papíripari
termékekre az állami normatíva is megfogalmaz környezetbarát követelményeket, de a
zöld szempontok elsősorban az ajánlat tárgyában (környezetbarát termékek
megajánlásának kötelezővé tétele), az ajánlati dokumentáció műszaki részében
(környezetbarát alap- és kiegészítő anyagok) kerülnek megfogalmazásra. Itt kerülnek
meghatározásra továbbá a termék-előállítás környezeti hatásainak csökkentésére
irányuló cselekvések igazolására a környezetvédelem szempontjából meghatározó
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nemzetközi tanúsítványok (EMAS, ISO 14001) és a környezetvédelmi jellemzők egységes
megítélésének és mérésének a biztosítására egyéb környezetvédelmi tanúsítványok és
jelölések (FSC, ECF, öko címkék).
A Közbeszerzések Tanácsa folyamatos véleményezésével segíti az Európai Bizottság zöld
közbeszerzési
kritériumrendszer
felülvizsgálatával
és
bővítésével
foglalkozó
munkacsoportját, e témában a 2011. évben több megkeresés is érkezett. A Bizottság e
vonatkozásban jelenleg két munkacsoportot is működtet, melyek szorosan együttműködve
dolgoznak. Az egyik munkacsoport az uniós ökocímke rendszer folyamatos felülvizsgálatával
és bővítésével, a másik pedig ezzel párhuzamosan a zöld közbeszerzési kritériumrendszerrel
foglalkozik. A Tanács ez utóbbi munkacsoportjában vállal szerepet.
A 2011. év tekintetében fontos kiemelni, hogy a Bizottság 2005-ben „Zöld közbeszerzés!”
címmel megjelentetett gyakorlati kézikönyvének felülvizsgálatára 2011. évben került sor. A
kézikönyv bővítéséhez az esetleges magyar példák ismertetésével kapcsolatosan a Bizottság
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot is megkeresve a Tanácshoz fordult. A Tanács több
gyakorlati példával is szolgált a kézikönyv aktualizálásához, mint például Miskolc Város
Önkormányzata esetében azoknak a közbeszerzési eljárásoknak az ismertetésével, melyek
során a szúnyogirtás közegészségügyi kockázatainak csökkentése érdekében a kémiai irtás
helyett előtérbe került a biológiai módszerekkel történő szúnyogirtás, illetve a téli időszakban
a só helyett az utak jégmentesítése kalcium-magnézium acetáttal történik. A felülvizsgált
kézikönyv 2011 októberében került kiadásra, és immár magyar példákat is tartalmaz.
A Tanács a honlapján a már több éve működő zöld közbeszerzés menüpontban folyamatosan
közzéteszi az újonnan megjelenő zöld beszerzéssel kapcsolatos tanulmányokat,
publikációkat. A Bizottság ebben az évben kiemelt figyelmet fordított a zöld közbeszerzési
kritériumrendszer (GPP Toolkit) felülvizsgálatának és bővítésének, ennek megfelelően a
menüponton belül a kritériumrendszer is külön almenüként, kiemelt témakörként került
megjelenítésre. A Környezetvédelmi Főigazgatóság szerkesztésében havi rendszerességgel
megjelenő internetes hírlevél (GPP News-Alert) a zöld közbeszerzéssel kapcsolatos
legfrissebb híreket, az Európai Unió tagállamainak legújabb gyakorlati tapasztalatait
tartalmazza. A hírlevél megjelenéséről és annak tartalmáról a Tanács minden hónapban
tájékoztja az érdeklődőket, a teljes hírlevél a honlapunkon elérhető.
A Közbeszerzések Tanácsa támogatásával 2011 februárjától havi rendszerességgel
megjelenő Közbeszerzési Szemle a közbeszerzési piac szereplőit (ajánlatkérők, ajánlattevők,
hivatalos közbeszerzési tanácsadók, képzés és továbbképzés-szervezők, ellenőrző szervek
stb.) kívánja tájékoztatni többek között a zöld közbeszerzés területén – így például a
környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló
kormányrendeletről, az Európai Bizottság által elkészített útmutatóról a szociális szempontok
figyelembevételéről a közbeszerzések során – megjelenő újdonságokról. A zöld
közbeszerzéseket érintően 2011 során több cikk is megjelent a szaklapban. Aa Közbeszerzési
Szemle 2012-ben is kiadásra kerülhet a Tanács szakmai támogatásával.
A Tanács munkatársainak közreműködésével 2011 júniusában elkészült a közbeszerzési
törvény kommentárja, amely külön fejezetet szentelt a környezetvédelmi és szociális
szempontok közbeszerzési eljárásokban történő alkalmazásának. Ennek keretében a
fenntarthatósági szempontok a magyar jogban történő alkalmazási lehetőségeinek
jogszabályi bemutatásán túl e szempontok gyakorlatban történő alkalmazására, valamint a
Tanács által vezetett statisztikák alapján a hazai ajánlatkérők által ténylegesen alkalmazott
zöld és szociális szempontok arányának ismertetésére is sor került.
A közbeszerzési irányelvek revíziója kapcsán az Európai Unió egyik kiemelt feladataként
kezelte
a
fenntarthatósági
szempontok
közbeszerzési
eljárásokban
történő
érvényesíthetőségének elősegítését. A 2011. december 20-án nyilvánosságra hozott reform
irányelv javaslatokban ennek megfelelően a környezetvédelmi, szociális, valamint innovatív
elemek hangsúlyos helyet kaptak. A 2012. január 1-jétől hatályba lépő új Kbt. – megfelelve az
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uniós elvárásoknak – céljaként nevezi meg a fenntartható fejlődés elősegítését. Az új Kbt.
továbbra is biztosítja a „zöld” közbeszerzés alkalmazásának lehetőségét, ezen túlmenően
felhatalmazást tartalmaz a Kormány részére egy, a közbeszerzési eljárás valamennyi
szakaszára kiterjedő környezetvédelmi, fenntarthatósági és energiahatékonysági
követelmények tekintetében előírható részletes szabályokat, valamint az általa irányított vagy
felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok, valamint az állami tulajdonú
gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a környezetvédelmi, fenntarthatósági és
energiahatékonysági szempontoknak a közbeszerzésben történő érvényesítése kötelező
eseteit és módját tartalmazó rendelet megalkotására.

III. Fejezet

A Közbeszerzések Tanácsának tevékenysége a beszámolási időszakban
1. Jogszabályok módosításának kezdeményezése, illetve jogszabálytervezetek
véleményezése
A – 2011. december 31. napjáig hatályos – régi Kbt. 379. §-ának (1) bekezdése értelmében a
Tanács feladata, hogy a közérdeket, az ajánlatkérők és ajánlattevők érdekeit figyelembe véve,
hatékonyan közreműködjön a közbeszerzési politika alakításában, a jogszerű közbeszerzési
magatartások kialakításában és elterjesztésében, elősegítve a közpénzek nyilvános és
átlátható módon történő elköltését.
A hivatkozott általános jelleggel megfogalmazott feladat konkrét tartalmát a szóban forgó §
(2) bekezdése rögzíti, s az a) és b) pontokban a következőket mondja ki. A Tanács
figyelemmel kíséri e törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra jogosultnál a
közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását, illetőleg
véleményezi
a
közbeszerzésekkel
és
a
Tanács
működésével
kapcsolatos
jogszabálytervezeteket, valamint jogszabály-koncepciókat.
a) A régi közbeszerzési törvény módosításainak, valamint az új közbeszerzési törvény
tervezetének véleményezése
A régi Kbt. módosításai
2011. február 2-án a Közbeszerzések Tanácsa a régi Kbt. 2010. szeptember 15-i hatállyal
történt Átfogó Módosításának gyakorlati tapasztalatait is figyelembe véve javaslatokat tett a
jogalkotó, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) felé. Az egyes módosítási javaslatokat két
csoportra – azonnali intézkedést igénylő, illetve egyéb javaslatok – osztva fogalmaztuk meg.
Az azonnali intézkedést igénylő javaslataink között olyan problémákat vetettünk fel, amelyek
a hozzánk érkező számos jogalkalmazói jelzés alapján feloldhatatlannak látszottak az akkor
hatályos szabályozás alapján (például az egybeszámítási szabályok pontosítása, vagy az
ingyenes elektronikus céginformáció felhasználhatósága).
Ugyanakkor 2011. február 8-án az NFM a régi Kbt. módosításához előkészített konkrét
munkaanyaggal kereste meg a Tanácsot, melyre február 11-én – beépítve az előzőekben
említett javaslatokat is – megküldtük az észrevételeinket.
Időközben az NFM, a Közbeszerzések Tanácsa, valamint a Fővárosi Bíróság képviselői között
egyeztetés folyt az Európai Bizottságnak a 2007/66/EK irányelv (jogorvoslati irányelv) nem
megfelelő átültetése miatt indított kötelezettségszegési eljárása kapcsán felmerülő
törvénymódosításról is, minek következtében a régi Kbt. bizonyos jogorvoslati szabályai is
módosításra kerültek.
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Az új Kbt. megalkotása
2011. március 22-én kereste meg a közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár a
Közbeszerzések Tanácsát azzal, hogy egy új, gyors és átlátható közbeszerzési rendszer
kialakítása érdekében kodifikációs munkát indít, melyben a Tanács részvételére is számít. E
munkálatok eredményeként született meg a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény.
Az első tervezethez fűzött észrevételeinket 2011. április 19-én küldtük meg a jogalkotónak.
Ebben tájékoztattuk, hogy messzemenőkig egyetértünk az új szabályozás célkitűzéseivel, így
a közbeszerzési eljárások rugalmasabbá és egyszerűbbé tételével, az átlátható és világos
szabályozással, a korrupció visszaszorításával, a hazai kis- és középvállalkozások
helyzetének javításával, valamint az alvállalkozók kifizetésének hatékony biztosításával,
ugyanakkor – ezen célok hatékony érvényesülése érdekében – számos ponton tettünk érdemi
észrevételeket a tervezet szövegének pontosítása, „jobbítása” érdekében. Az NFM által
megküldött tervezet akkori változata a Közbeszerzések Tanácsa jogállását akként kívánta
módosítani, – az elnevezés megváltoztatása mellett – hogy megszűnt volna az addigi
autonómiája. E tekintetben – a részletszabályok megjelölése mellett – a következő átfogó
javaslatot tettük:
− a Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
szerinti jogállásának változatlanul hagyása,
− a végrehajtó hatalomtól való függetlenségének megőrzése és az Országgyűlésnek
való közvetlen alárendelése,
− létszámának hét főre csökkentése,
− hatásköreinek szélesítése,
− szakmai koordinációs feladatainak hangsúlyozása.
Ezt követően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2011. május 31-én küldte meg az új Kbt.
immár Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal (KIM) egyeztetett változatát. Ezen
tervezet szerint – a KIM a Közbeszerzések Tanácsa jogállása kapcsán a kormányhivatali
minőséget vetette fel.
Mindamellett, hogy a Közbeszerzések Tanácsa közel nyolcvan jogszabályhelyet érintve
fogalmazott meg módosítási és pontosítási javaslatokat, a jogorvoslatokat, valamint a
Közbeszerzések Tanácsa jogállását illetően ismét számos ponton tettünk koncepcionális
észrevételeket. Válaszlevelünket 2011. június 1-jén küldtük meg, amelyben a Közbeszerzések
Tanácsa többek között felhívta a jogalkotó figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési
Döntőbizottság függetlenségét biztosító státusz európai uniós jog szerinti követelmény,
minek következtében nem elfogadható az a megoldás, amely kormányzati hierarchiába
tagolja e jogorvoslati fórumot. A Közbeszerzések Tanácsa hangsúlyozta, hogy a közbeszerzési
intézmény kormányzati hierarchiába történő beépítése aggályosnak tekinthető a
korrupciómentes és átlátható közbeszerzési folyamatok szempontjából, melyek az Európai
Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata alapján következetesen érvényesítendő jogelvek a
közbeszerzések területén. Ami a Közbeszerzések Tanácsa jogállását illeti, ismételten az
autonómia megtartása mellett érveltünk, s ennek megfelelően két megoldási javaslatot
tettünk:
1. Az akkori szervezetrendszer fenntartása a Tanács jogállását rendező sarkalatos
törvény megalkotásáig.
2. Sarkalatos törvény útján a Közbeszerzési Hivatal, mint autonóm jogállású
közigazgatási szerv létrehozása.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt az Országgyűlés 2011. július 11. napján
fogadta el, s az a Magyar Közlöny 86. számában került kihirdetésre.
Összességében kijelenthető, hogy a fentiekben említett egyeztetések hatékonynak és
sikeresnek bizonyultak. Örömmel fogadtuk – és fogadjuk mind a mai napig – a jogalkotó
megkereséseit a közbeszerzési törvény és annak végrehajtási rendeleteinek megalkotása és
módosítása kapcsán, hiszen bízunk abban, hogy a Közbeszerzések Tanácsánál (2012. január
1. napjától pedig a Közbeszerzési Hatóságnál) jelentkező jogalkalmazói tapasztalatok
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megismerésével és bemutatásával számos gyakorlati probléma feloldható – s az
együttműködésünknek köszönhetően – megoldható.
2011. október 3-án újabb törvényszöveg tervezet véleményezését végeztük el. Az elfogadott
új Kbt. módosítása vált ugyanis szükségessé a közösségi irányelv jogorvoslati
rendelkezéseinek átültetése céljából. Eszerint a minősített adatot, az ország alapvető
biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő
beszerzések tárgyában indítandó jogorvoslati eljárások is – a Pp. XX. fejezete szerinti bírósági
jogorvoslat helyett – a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe kerültek. A tervezethez
fűzött észrevételeinket 2011. október 5-én küldtük meg a jogalkotónak.
b) A közbeszerzési törvény végrehajtási rendeleteinek a véleményezése
2011-ben két alkalommal módosultak a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati
összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM
rendelet szabályai. 2011. év tavaszán megszűnt a közszolgáltató ajánlatkérők kétszeres
közzétételi kötelezettsége a tárgyalásos, illetve a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások
eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatókra vonatkozóan, 2011. év őszén
pedig az időközben hatályba lépett 842/2011/EU közösségi hirdetményminta rendelettel való
koherencia megteremtése érdekében vált szükségessé a módosítás. A Közbeszerzések
Tanácsa mindkét alkalommal, érdemi észrevételekkel segítette a jogalkotó munkáját.
A minősített adatokat, alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges
biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet
tervezete számos alkalommal került a Közbeszerzések Tanácsának megküldésre
véleményezés céljából. 2011. július és szeptember közötti időszakában mintegy 5 alkalommal
véleményeztük a tervezeteket. E tekintetben megjegyezzük, hogy a Belügyminisztériummal
való kapcsolattartásunk és együttműködésünk eredményességét igazolta a szóban forgó
közös munka. A 218/2011. (X. 19.) Korm.rendelet 2011. október 19-én került elfogadásra.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló kormányrendelet tervezetének
első munkaanyagát 2011. augusztus 24-én küldte meg az NFM a Közbeszerzések Tanácsának.
Tekintettel az anyag bonyolultságára és kiemelt szerepére a közbeszerzési eljárásokban, ezt
követően személyes egyeztetésekre is sor került. A Kormány általi elfogadást megelőző
végső írásbeli véleményünket 2011. október 12. napján küldtük meg a jogalkotónak, melyben
véleményünket ismételten a gyakorlati tapasztalatokkal igazolva támasztottuk alá, illetőleg –
az érintett kizáró okok kapcsán – kiemeltük a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 2. §-ában, valamint a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
18. §-ának (1) bekezdésében foglaltakkal fennálló koherencia szükségességét. A 310/2011.
(XII. 23.) Kormányrendeletet december 23-án fogadta el a Kormány.

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló
kormányrendelet tervezetét 2011. szeptember 15-én vettük kézhez. Észrevételeinket –
megvizsgálva a vonatkozó közösségi szabályozást is – szeptember 26-án küldtük meg, a
289/2011. (XII. 22.) Kormányrendeletet december 22-én fogadta el a Kormány.
2011. december 2-án a Közbeszerzések Tanácsa részére az alábbi tervezetek kerültek
megküldésre:
− a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendelet,
− az
építési
beruházások
közbeszerzésének
részletes
szabályairól
szóló
kormányrendelet,
− a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének, feladásának és
közzétételének szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, a
közbeszerzések éves statisztikai összegezésére vonatkozó szabályokról, valamint a

	
  

43

−

közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves
statisztikai összegezések mintájáról, és a hirdetmények egyes tartalmi elemeiről szóló
NFM rendelet, valamint
az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
kormányrendelet.

A Közbeszerzések Tanácsa a fenti tervezetekre megtette érdemi észrevételeit.
A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes
szabályairól szóló kormányrendelet tervezetét 2011. december 6-án küldte meg a jogalkotó, s
december 9-ig kérte a Közbeszerzések Tanácsa véleményének megküldését. A Tanács
tervezetre tett érdemi észrevételei határidőben kiküldésre kerültek.
Megjegyezzük, hogy a fentiekben említett tervezetekről a Közbeszerzések Tanácsa, az érintett
minisztériumok, illetőleg a jogalkotó képviselői között szóbeli egyeztetésekre is sor került a
rendeletek elfogadását megelőzően.
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet
véleményezése kapcsán külön kiemeljük, hogy a Közbeszerzések Tanácsa következetesen
ragaszkodott az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. sz. melléklete
szerinti fogalmak, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
Kormányrendelet releváns (tartalékkeretet és pótmunkát szabályozó) rendelkezéseivel való
összhang megteremtéséhez.
Ami a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes
szabályairól szóló kormányrendelet tervezetének kidolgozását illeti, megítélésünk szerint a
Közbeszerzések Tanácsa nagy hatékonysággal tudta az NFM munkáját abban segíteni, hogy a
– visszaélésszerű jogorvoslat indítási gyakorlat visszaszorítása érdekében – bevezetett
igazgatási szolgáltatási díjfizetési rendszer kialakításában a gyakorlati tapasztalatait, illetőleg
javaslatait megosztotta a jogalkotóval.
A Közbeszerzések Tanácsa kiemelten fontosnak és előremutatónak tartja továbbá a
közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének, feladásának és közzétételének
szabályairól szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet azon rendelkezését, amely a 2012. január
1-jét követően indult közbeszerzési eljárásokban – a 9. §-ban meghatározott kivételektől
eltekintve – ismételten bevezeti a kötelező hirdetményellenőrzés intézményét.
Megítélésünk szerint e jogintézmény eredményesen lesz képes a jogszerűtlen hirdetmények
kiszűrésére, minek következtében a jövőben a Kbt. céljai – különös tekintettel a közpénzek
ésszerű és hatékony felhasználására és nyilvános ellenőrizhetőségére – is hatékonyabban
tudnak majd érvényesülni.
c) Egyéb – a Közbeszerzések Tanácsa működését érintő – jogszabály-véleményezések
2011. március 1-jén érkezett a Közbeszerzések Tanácsához a továbbképzés minősítési és
nyilvántartási rendjéről, tervezéséről, a képzésfejlesztés és szolgáltatás feltételeiről, a
minőségirányítás rendjéről, a továbbképzési kötelezettségről, a továbbképzés pénzügyi és
intézményi feltételeiről szóló kormányrendelet tervezete. Az anyagot a Közbeszerzések
Tanácsa megvizsgálta és véleményezte mind szakmai szempontok, mind pedig a
költségvetési szervek gazdálkodása során felmerülő és érvényesítendő szempontok mentén.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet
módosításának a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2011. márciusban megküldött
tervezetére megtettük érdemi javaslatainkat.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet tervezetét a
Közbeszerzések Tanácsa véleményezte.
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A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megküldte a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2011. évi felülvizsgálatának
koncepciójáról szóló kormány-előterjesztés tervezetét. E tekintetben részletes válaszlevél
készült a Közbeszerzések Tanácsa részéről, melyben alapvetően azt hangsúlyoztuk, hogy a
közigazgatási eljárások egyszerűsítésének sarkalatos pontjait egy egyszerű, könnyen
alkalmazható általános eljárási kódex kidolgozásában, az ügyek elektronikus úton történő
intézésében, valamint ehhez kapcsolódóan az informatikai fejlesztésekben látjuk.
Véleményeztük a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági
hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló tervezeteket.
Megküldtük meg észrevételeinket a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak a
közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény tervezetében foglaltakkal kapcsolatosan.
Általánosságban a Közbeszerzések Tanácsa nem értett egyet a jogszabály szerkesztésének
koncepciójával, mely a köztisztviselőkre és a kormánytisztviselőkre egy egységes jogszabályt
rendel alkalmazni, s aggályosnak tartottuk, hogy a tervezet nem utalt vissza a Munka
Törvénykönyvének a szabályaira sem. Mindemellett mintegy tizenöt jogszabályhellyel
kapcsolatosan tettünk konkrét észrevételeket, javaslatokat.
Az egyes kiemelt szolgáltatások igénylésének rendjéről szóló kormányrendelet tervezetével
kapcsolatos véleményünket megküldtük a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak.
Válaszlevelünkben arra hívtuk fel a jogalkotó figyelmét, hogy a közösségi joggal ellentétesnek
tartanánk azt a szabályozást, amely – függetlenül a megnevezett társaságok kizárólagos
jogától – pusztán a jogszabályi rendelkezésre alapítottan hivatkozik a régi Kbt. 29. § (2)
bekezdésének h) pontja szerinti kivételre. Aggályosnak tartottuk továbbá a tervezet
rendelkezéseit a szolgáltatásnyújtás szabadságának biztosítása szempontjából is, valamint
az alanyi hatálynak nem Kormány alá rendelt szervezetekre – így többek között a
Közbeszerzések Tanácsára – történő kiterjesztésével sem értettünk egyet.
2. Útmutatók, elnöki tájékoztatók kibocsátása
A Közbeszerzések Tanácsa a régi Kbt. – 2011. január 1. napjával módosított – 379. §-a (2)
bekezdésének k) pontja értelmében az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztériummal
egyeztetve a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a
jogorvoslati döntésekből levonható tapasztalatok alapján, valamint a közbeszerzésekkel
kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, melyet a honlapján, továbbá a Közbeszerzési
Értesítőben közzétesz.
A Közbeszerzések Tanácsa e hatásköre alapján a 2011. év során is folyamatosan figyelemmel
kísérte a jogszabály-változásokat, valamint a hozzá beérkezett, a jogalkalmazók számára
problémás, nehezen megítélhető kérdésköröket, és ennek megfelelően útmutatóit
felülvizsgálta, szükség esetén módosította, illetve újat bocsátott ki, míg a már nem hatályos
jogszabályi környezetnek megfelelőket – a honlapjáról elektronikusan továbbra is elérhető
módon – archívumba helyezte.
A jogszabályi környezet változása, így a kizáró okokat is érintő egyes munkaügyi tárgyú és más
kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi CV. törvény
időszerűvé tette a kizáró okok igazolási módjai tárgyában a Közbeszerzések Tanácsa által
korábban kibocsátott útmutatóinak aktualizálását.
A Közbeszerzések Tanácsa 2011. évben a hatályos szabályozásnak megfelelően az alábbi
útmutatóit módosította:
-

	
  

A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 63. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról,
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-

nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai
Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó
szervezetek vonatkozásában
Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója 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.

A régi Kbt. 20. §-ának (9) bekezdése a Közbeszerzések Tanácsa feladatává tette, hogy a 20. §
(7) bekezdés szerinti elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és
Internetes elérhetőségéről útmutatót adjon ki.
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXXVIII.
törvény által bevezetett, a régi Kbt. 20. § (7) bekezdésében foglalt szabály értelmében az
ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevőnek, az
alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat a
tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyelvén
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult,
ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is.
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A Közbeszerzések Tanácsa az alábbi tárgykörben új útmutatót bocsátott ki:
-

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a Kbt. 20. § (7) bekezdése szerinti elektronikus,
hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről.

Az útmutatók átfogó kérdésköröket rendező szerepén túl a Közbeszerzések Tanácsa
feladatkörén belül jelentős szerep jut az elnöki tájékoztatóknak, melyek a gyakorlat által
előhívott témákban gyors és hatékony segítséget tudnak nyújtani a közbeszerzési eljárásban
érintettek részére.
A Közbeszerzések Tanácsa elnöke a régi Kbt. 378. § (1) bekezdésének c) pontja alapján 2011.
évben összesen tizennégy tájékoztatót tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben a
közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról.
A 2011. évben – részben a korábbi elnöki tájékoztatók módosításaként – kibocsátott elnöki
tájékoztatók a következő kérdéskörökben adnak eligazítást:
-

a 2011. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról
a szakmai kamarák tervpályázati eljárásokban betöltött szerepéről
a Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő közzététel rendjéről
a Kbt.-ben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetésének módjáról
az éves összesített közbeszerzési tervről
a közbeszerzések tárgyát képező épülettisztítási-takarítási szolgáltatással kapcsolatos
minőségi többletkövetelményekről
a jogosultsághoz kötött mérnöki szolgáltatásokról
a közbeszerzési dokumentáció térítésmentes rendelkezésre bocsátásáról és a
dokumentációba történő előzetes betekintés biztosításáról
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 243. § d) pontja szerinti kivételi
esetkörről
a közbeszerzések tárgyát képező állati eredetű termékekkel kapcsolatos
követelményekről
a 2010. évről szóló éves statisztikai összegezés megküldéséről
vizsgaelnöki névjegyzékbe történő bejegyzési, megújítási kérelmek benyújtásáról a
közbeszerzési referens szakképesítés tekintetében
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeinek
módosulásáról
az ajánlatkérők jegyzékén szereplő adatok felülvizsgálatáról, valamint központi emailcím megadásáról az új központi közbeszerzési adatbázisra történő áttéréssel
összefüggésben

A Közbeszerzések Tanácsa az előzőeken túl a már nem hatályos szabályozáshoz kapcsolódó,
azonban korábban indult közbeszerzési eljárások esetében továbbra is eligazítást biztosító
útmutatókat, elnöki tájékoztatókat archívumba helyezte.
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3. A közbeszerzésekben résztvevők informálása, közérdekű bejelentések
a) Szakmai tájékoztatás
A Közbeszerzések Tanácsa a jogalkalmazók tevékenységének megkönnyítése érdekében
2011-ben is felvilágosítást nyújtott a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályokra
vonatkozó megkeresésekkel összefüggésben.
A beszámolási időszakban változatlanul nagyszámú, közel 400 darab írásos megkeresés
érkezett a Közbeszerzések Tanácsához, annak ellenére, hogy a jogalkalmazók számára is
köztudomású, hogy a Tanács szakmai véleményének jogi ereje, kötelező tartalma nincs. Ezt a
válaszok minden esetben tartalmazták, a Közbeszerzések Tanácsa pedig 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 szakmai szervezettől, még akkor is, ha ezzel a döntés felelőssége
nem változik.
A szakmai véleményt kérők köre meglehetősen színes képet mutatott. 2011-ben is gyakoriak
voltak az állami-önkormányzati szférából érkező megkeresések, ugyanakkor nagyszámú
tájékoztatáskérés érkezett az ajánlattevői kört lefedő cégektől (tipikusan az ajánlatok
érvényességét érintő kérdésekben fordultak hozzánk), illetve egyéb gazdálkodó
szervezetektől. Kiemelendő az is, hogy számos megkeresést kaptunk közbeszerzési
szakértelemmel rendelkező személyek, szervezetek részéről is, aminek indokát részben a
2011. július 20-án kihirdetett, 2012. január 1-jén hatályba lépett új Kbt. szabályozásával
kapcsolatban felmerülő kérdésekben látjuk.
A 2011-ben adott szakmai tájékoztatások tartalmáról általánosságban elmondható, hogy a
leggyakrabban felmerült problémakörök a kihirdetett új Kbt.-hez köthetőek, amely a
közbeszerzés teljes rendszerét átalakította.
A megkeresések tapasztalatai alapján gondot jelentett a jogalkalmazók számára az új Kbt. 6.
§-a alapján az ajánlatkérői besorolásuk, különös tekintettel arra, hogy az új Kbt.
egységesen, egy helyen szabályozza az ajánlatkérők körét oly módon, hogy a törvény alanyi
hatálya alá kerülés feltételrendszerét újrafogalmazta, a név szerint megjelölt szervezeteket
pedig elhagyta a felsorolásból. Ezenfelül a jogalkotó pontosította a közérdekű, de nem ipari
vagy kereskedelmi jellegű tevékenység megítélésének szempontjait.
Számos megkeresés érkezett az új Kbt. 18. § (2) bekezdésében megfogalmazott új,
egybeszámítási szabályozással kapcsolatosan is, kiváltképp a beszerzési igény
mibenlétének meghatározása, az „egy időben merül fel” fordulat, a „hasonló áruk beszerzése
vagy szolgáltatások megrendelése”, valamint az „ugyanazon építési beruházás” kifejezések
kapcsán. A Közbeszerzések Tanácsa hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint az egy időben
felmerülő beszerzési igények megítélése szempontjából jelentősége lehet többek között
annak, hogy a kérdéses árubeszerzés vagy szolgáltatás tervezésekor (például a költségvetés
tervezése során) az ajánlatkérő az általa figyelembe vett hasonló tárgyú beszerzéseket
objektíve is képes lenne-e egy eljárás keretében megvalósítani (például abból a szempontból,
hogy az ahhoz szükséges forrással rendelkezik-e). Az ugyanazon építési beruházás
megítélése vonatkozásában pedig a Közbeszerzések Tanácsa azt hangsúlyozta, hogy az
„ugyanazon” fogalom megközelítése során alapvetően a beruházás műszaki tartalmából kell
kiindulnia az ajánlatkérőnek és minden, az annak megvalósításához szükséges szerződése
értékét figyelembe kell vennie az egybeszámítás során. Ugyanakkor a Tanács álláspontja
szerint az a tény, hogy meghatározott építési beruházásokat egy – támogatáspolitikai
értelemben vett – projekt keretében valósít meg az ajánlatkérő, még nem alapozza meg az
egybeszámítási kötelezettséget.
Szintén felmerült problémaként a közszolgáltatói szerződésekkel kapcsolatos új
szabályozás néhány tárgyköre, mint például a kivételi eseteket meghatározó rendelkezések,
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így az új Kbt. 118. §-a (1) és (4) bekezdésének, illetve ugyanezen §-a (5) bekezdésének
egymáshoz való viszonya. A Közbeszerzések Tanácsa a jelen tárgykörben kiadott
állásfoglalásaiban hangsúlyozta, hogy a hivatkozott szabályok mögötti jogalkotói cél és az új
Kbt. alapelvei is akkor tudnak megfelelően érvényesülni, ha a közbeszerzési eljárások
szereplői jogaikat rendeltetésszerűen gyakorolják, ami azt is jelenti, hogy a nem ajánlatkérő
szervezetek a közszolgáltató ajánlatkérővel kötött szerződésük teljesítését nem „szervezik
ki” oly módon, hogy az egyes harmadik személyek teljesítésének aránya huszonöt százalék
alatt marad, ugyanakkor összességében azt meghaladóan vesznek részt a szerződés
teljesítésében.
További kérdésként merült fel az új Kbt. átmeneti rendelkezéseinek értelmezése a szerződés
teljesítéséről szóló tájékoztató hirdetményben történő közzététele kötelezettségének
megszűnése tükrében, mellyel összefüggésben a Közbeszerzések Tanácsa hangsúlyozta,
hogy álláspontja szerint az új Kbt. 180. §-ának (2) bekezdése akként értelmezendő, hogy a
2012. január 1-jét megelőzően indított közbeszerzési eljárások kapcsán abban az esetben
nem kell a szerződés teljesítéséről tájékoztató hirdetményt közzétenni, amikor a tájékoztató
közzétételének kötelezettsége 2012. január 1-je után állna be.
Több megkeresés érkezett a Közbeszerzések Tanácsához a hirdetménnyel induló
tárgyalásos eljárások új szabályaival, valamint a biztosítékokra vonatkozó
rendelkezésekkel összefüggésben is.
Mindazonáltal a régi Kbt., valamint a kapcsolódó jogszabályok alkalmazása körében is
kiemelhetőek olyan esetcsoportok, amelyek az állásfoglalások visszatérő tárgyát képezték.
Így problémát jelentett a régi Kbt. 251. § (2) bekezdésében foglalt szabály értelmezése. Az
ezzel kapcsolatos állásfoglalás kérések például a rendelkezés 2011. október 8-ától hatályos
szövegével kapcsolatosan kértek tájékoztatást, a közvetlen ajánlattételi felhívással
érintett ajánlattevői kör (mikro-, kis-, vagy középvállalkozás) tekintetében. A
Közbeszerzések Tanácsa ebben a kérdésben – a jogalkotói célra is figyelemmel – azt az
álláspontot képviselte, hogy az ajánlatkérőnek ezen jogalap alkalmazása során kötelező olyan
ajánlattevőket felhívni ajánlattételre, amelyek mindegyike mikro-, kis-, vagy
középvállalkozásnak minősül.
A 2010. szeptember 15-ei Kbt.-módosítás elfogadását követően a leggyakoribb problémát a
Kbt. egybeszámítási szabálya okozta a 2011. évben is. Főként azért, mert az egybeszámítás
konjunktív feltételei közül kikerült a régi Kbt. 40. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt
kritérium, miszerint „egy ajánlattevővel lehet szerződni”, így a gyakorlatban nagyobb súlyt
kapott annak a feltételnek az értelmezése, hogy a beszerzési tárgyak rendeltetése mikor
azonos, illetőleg a közvetlen összefüggés mikor állapítható meg közöttük. Mindazonáltal a
2011. április 1-jétől hatályos Kbt.-módosítás elfogadásának eredményeképpen újra bekerült
az említett b) pontban foglalt feltétel, amellyel kapcsolatosan szintén érkeztek megkeresések
a Közbeszerzések Tanácsához.
Az előző évekhez képest változatlanul gyakran merült fel kérdésként a cafeteria rendszerébe
tartozó munkáltatói juttatások beszerzése, különös tekintettel a már említett egybeszámítási
szabály módosulásaira.
A fenti problémakörhöz kapcsolódóan problémát jelentett a Széchényi Pihenő Kártya
kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV.12.) Korm. rendelet
szabályainak értelmezése a közbeszerzési kötelezettség, valamint a beszerzés tárgyának
meghatározása tekintetében.
A beérkezett kérdések tanúsága szerint sok problémát okozott az ingyenesen hozzáférhető
közhiteles elektronikus nyilvántartások beazonosítása. Ez abból adódik, hogy a közhiteles
nyilvántartásnak jelenleg nincsen jogszabályban meghatározott definíciója, így az adott
nyilvántartás vezetését előíró jogszabálynak kell a közhitelességet rögzítenie.
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Előzőeken túl visszatérő témaként jelentkeztek az iratbetekintéssel, a hiánypótlással, a
kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatás megítélése körében irányadó szabályokkal,
az újonnan piacra lépő cégek alkalmasságának megítélésével, az in-house
beszerzésekkel, a keretmegállapodásos eljárással, az alvállalkozó és erőforrást
nyújtó szervezet elhatárolásával, valamint a közbeszerzési szerződés módosításával,
illetve a szerződést kötő felek valamelyikénél bekövetkező jogutódlással összefüggő
megkeresések.
A Közbeszerzések Tanácsához érkező megkeresések folyamatos visszacsatolást jelentettek a
jogalkalmazók részéről a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok gyakorlati
érvényesülésére, valamint a közbeszerzések gazdasági környezetben való működésére.
Ennek jelentőségét pedig abban látjuk, hogy ily módon a Tanács a leszűrt tapasztalatokat a
jogalkotás folyamatába becsatornázva képes hozzájárulni a jogszabályfejlesztés jövőbeni
irányainak meghatározásához. Mindemellett a beérkező tapasztalatok fontos szerepet
játszottak a jogalkalmazók munkáját segítő általános érvényű anyagok (útmutatók,
tájékoztatók) elkészítésében is. Összegezésképpen megállapítható, hogy bár a
Közbeszerzések Tanácsa állásfoglalásai nem helyettesíthették az egyes eljárások
lefolytatásához szükséges szakértelmet, mégis jelentős segítséget nyújtottak (főleg) a kisebb
ajánlatkérők és ajánlattevők – ezen belül is a kis- és középvállalkozások – számára a
közbeszerzési eljárások jogszerű lefolytatásához és a jogérvényesítéshez.
b) Telefonos ügyfélszolgálat
A Közbeszerzések Tanácsa a jogalkalmazók munkáját támogatva 2011-ben is rendszeresen
elérhető telefonos ügyfélszolgálatot tartott fenn, összhangban azzal az uniós elvárással,
amely 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 Tanácsának Titkársága által
ingyenesen nyújtott, és a közbeszerzési eljárásban érdekelt valamennyi személy, illetve
szervezet számára hozzáférhető szolgáltatást 2011-ben is sokan vették igénybe.
Bár a telefonos ügyfélszolgálat ideje alatt beérkező, alkalmanként körülbelül 40-50 telefonos
megkeresés kapcsán a Titkárság minden alkalommal hangsúlyozta, hogy a Közbeszerzések
Tanácsának 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 jelentett az
ügyfeleknek.
Tapasztalatunk szerint a help-desk szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek az előző év során is
bizalommal fordultak a Közbeszerzések Tanácsához, mint független szakmai szervezethez és
éltek az azonnali konzultáció lehetőségével. A telefonos megkeresések jelentőségét
mindemellett leginkább abban látjuk, hogy azok egy-egy új szabály, módosulás hatályba
lépését követően nyomban jelezték/jelzik a gyakorlati alkalmazás során jelentkező
problémákat, amelyek a Közbeszerzések Tanácsa számára fontos eligazításul szolgálnak a
feladatai és a szükséges intézkedések kijelölése szempontjából.
c) Közérdekű bejelentések
A Közbeszerzések Tanácsának elnöke a régi 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 2011. év fő tendenciáinak elemzése előtt meg kell említeni, hogy a régi Kbt. 2011. április 1jén hatályba lépett módosítása a jogorvoslati rendszer szabályait is érintette. Ezek közül
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kiemelendő, hogy a jogorvoslati eljárást kezdeményezők köre bővült az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszterrel.
A Közbeszerzések Tanácsához érkezett közérdekű bejelentések kapcsán az alábbi
megállapítások tehetőek.
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 járt el.
Közérdekű bejelentéssel a 2011. év során is bárki fordulhatott a Közbeszerzések Tanácsához,
mely bejelentéseket a Tanács elnöke rövid úton megvizsgálta, majd – amennyiben nem
névtelen megkeresésről volt szó – értesítette a bejelentőt a megtett intézkedésekről, illetőleg
annak mellőzésének indokairól.
2011. év folyamán 141 közérdekű bejelentés érkezett a Közbeszerzések Tanácsához.
Ezekben jellemzően a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárásának
kezdeményezését kérték a Közbeszerzések Tanácsának elnökétől.
A Tanács elnöke a bejelentésben foglaltak vizsgálata során számos esetben élt a régi Kbt.
379. §-ának (2) bekezdésében foglalt jogosítványával, mely szerint közbeszerzéssel
kapcsolatos ügyben minden szervezet köteles számára 15 napon belül tájékoztatást adni.
Abban az esetben, ha a bejelentés vagy a bejelentéssel érintett (jellemzően ajánlatkérő)
szervezet tájékoztatása alapján megalapozottan következtetni lehetett a Kbt. megsértésére, a
Közbeszerzések Tanácsának elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárását
kezdeményezte. 2011-ben a Tanács elnöke a közérdekű bejelentések alapján összesen 24
esetben látta indokoltnak jogorvoslati eljárás kezdeményezését.
Ebből tizenhat esetben állapított meg jogsértést a Közbeszerzési Döntőbizottság, egy esetben
mondta ki a jogsértés hiányát, illetőleg hét alkalommal szüntette meg az eljárást, jellemzően
a jogorvoslati kérelem visszavonására tekintettel (ennek oka tipikusan az volt, hogy a
kérelmezett a jogorvoslati eljárás megindítását követően reparálta a jogsértést). A
kérelmezettek közül hárman nyújtottak be keresetet a határozat ellen, amelyek jelenleg
bírósági ügyszakban vannak a Fővárosi Bíróság előtt, a többi esetben a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozata jogerőre emelkedett.
2011-ben a bejelentők személyét illetően megjegyzendő, hogy változatlanul alacsony a
névtelen bejelentések száma; 2011-ben csupán hét 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 intézkedéseket.
A bejelentők között 2011-ben csökkent a jogorvoslati eljárás indítására egyébként jogosult
személyek/szervezetek száma az előző évhez képest (a bejelentések mintegy 1/6-a). Az
általuk megtett közérdekű bejelentések 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 Tanácsának 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 (így például a közérdek érintettsége miatt) indult hivatalból jogorvoslati
eljárás.
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A beszámolási időszakban több bejelentésben is kifogásolták a közbeszerzési eljárás
jogellenes mellőzését, jellemzően a Kbt. egybeszámítási szabályainak megsértését
feltételezve. Három esetben valószínűsíthető volt – az egybeszámítás szabályaira is
figyelemmel – a közbeszerzési eljárás jogellenes mellőzése, amely jogorvoslati eljárás
kezdeményezésének alapjául is szolgált. Ezekben az ügyekben a Közbeszerzési
Döntőbizottság jogsértést állapított meg. A bejelentések túlnyomó része ugyanakkor arra
tekintettel volt megalapozatlan, mert a közbeszerzési kötelezettség valamennyi feltétele [Kbt.
2. § (1) bekezdése] a kérelmezett vonatkozásában nem állt fenn, így a közbeszerzési eljárás
jogellenes mellőzését sem lehetett megállapítani.
Számos bejelentés érkezett az eljárást megindító felhívás túlzott mértékű, illetve objektív
alapú értékelést nélkülöző alkalmassági feltételeire vonatkozóan. Előzőeken túl –
jellemzően az alkalmassági feltételek jogsértő megállapításához kapcsolódóan – több
alkalommal sérelmezték a Kbt. alapelveinek, így a verseny tisztaságának és az
esélyegyenlőségnek, valamint az egyenlő bánásmód követelményének a megsértését.
Említést érdemel még, hogy a bejelentők többször gyanakodtak az ajánlattevők
„összejátszására”, illetőleg az összeférhetetlenségi szabályok megsértésére. Továbbá 2011.
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
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.
Összességében megállapítható, hogy 2011-ben az előző évhez képest hasonló számú
jogorvoslati eljárás kezdeményezésére került sor a Tanács elnöke által közérdekű bejelentés
alapján, arányaiban azonban több megalapozott közérdekű bejelentés érkezett a
Közbeszerzések Tanácsához 2011-ben, mint 2010-ben.
4. A közbeszerzési eljárásból hamis adatszolgáltatás, illetve hamis nyilatkozattétel
miatt kizárt ajánlattevők, illetve a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott
ajánlattevők listájának vezetése
A következőkben ismertetett tevékenységi területekkel kapcsolatosan a Közbeszerzési
Hatóság mindenekelőtt felhívja a Tisztelt Országgyűlés figyelmét arra, hogy az azokra
vonatkozó jogszabályi környezetet a beszámolási időszakban módosítás nem érintette. Ebből
következően a 2010. évre vonatkozó, előző beszámolási időszakhoz kapcsolódó, jelen
tevékenységről szóló tájékoztatás a tárgyi beszámolási időszak aktuális adataival került
kiegészítésre.
A Közbeszerzések Tanácsa 2011-ben is naprakészen vezette és honlapján elérhetővé tette a
hamis adatszolgáltatás, illetve hamis nyilatkozattétel miatt kizárt ajánlattevők listáját,
valamint a régi Kbt. 379. § (2) bekezdés e) pontjának ed) alpontja alapján a közbeszerzési
eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját.
A Tanács e két tevékenysége a régi Kbt. következő rendelkezéseinek alkalmazásán alapult. A
régi Kbt. mint a közbeszerzési eljárásban kötelező kizáró okot szabályozta a hamis
adatszolgáltatást, illetve a hamis nyilatkozat tételét. A régi Kbt. 62. § (1) bekezdésének b)
pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kellett zárnia az adott közbeszerzési eljárásából azt az
ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet az
eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen 70. § (3) bekezdése, 71. §)
teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, melynek
következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a
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nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna,
hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának a 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a
részvételi jelentkezésnek 123. § (4) bekezdése, 130. § (6) bekezdése, 136/A. § (2) bekezdése,
157. § (3) bekezdése vagy 204. § (5) bekezdése szerinti rangsorolása.
Az ajánlatkérőnek a régi Kbt. ezen pontja alapján meghozott döntéséről értesítenie kellett a
Tanácsot az ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet (a továbbiakban:
érdekelt gazdálkodó szervezet) adatainak és a kizárás időpontjának megjelölése mellett.
A hamis adatszolgáltatásnak, illetve hamis nyilatkozattételnek az adott közbeszerzési
eljárásból való kizáráson túl további, jövőben megindításra kerülő közbeszerzési
eljárásokban való részvétel szempontjából is messzemenő következményei voltak/vannak.
A régi Kbt. ehhez kapcsolódóan kettő esetkört – régi Kbt. 60. § (1) bekezdés d) pont és régi
Kbt. 60. § (1) bekezdés f) pont – szabályozott attól függően, hogy az érdekelt gazdálkodó
szervezet jogorvoslati kérelemben vitatta-e az ajánlatkérő hamis adatszolgáltatásra, illetve
hamis nyilatkozatra tekintettel hozott döntését vagy pedig sem.
A régi Kbt. 60. § (1) bekezdésének d) pontja szerint nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
erőforrást nyújtó szervezet az, aki a közbeszerzési eljárásban való részvételtől jogerősen
eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; a régi Kbt. 60. § (1) bekezdés 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.
A két kizáró ok közötti alapvető lényegi különbség abban állt, hogy míg az előbbi
megállapítására csak jogerős döntőbizottsági vagy bírósági határozat alapján kerülhetett sor,
a másik esetkör fennállásához nem feltétlenül volt szükséges a jogerős határozat, ahhoz
elegendő volt már az ajánlatkérő hamis adatszolgáltatásra, illetve hamis nyilatkozat
megtételére vonatkozó döntése is.
A hamis adatszolgáltatáson, illetve a hamis nyilatkozattételen kívül a Döntőbizottság vagy a
bíróság jogerősen eltilthatta az ajánlattevőt a közbeszerzési eljárásokban való részvételtől
akkor is, ha az ajánlattevő jogsértő magatartását jogerős határozatában két éven belül
legalább két alkalommal megállapította [lásd a régi Kbt. 340. §-a (2) bekezdése f) pontjának
fb) alpontját]. Ez esetben szintén a régi Kbt. 60. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti kizáró
ok állt be az ajánlattevővel szemben.
A Tanács a fentiekben foglaltaknak megfelelően tehát a 2011. évben is két nyilvántartást
vezetett.
a) A közbeszerzési eljárásból hamis adatszolgáltatás miatt kizárt ajánlattevők listája
Jóllehet a régi Kbt. a Tanács számára kifejezetten csak az eltiltott ajánlattevők listájának
vezetését írta elő, a Tanács a nyilvánosság informálása érdekében nyilvántartotta és a
közbeszerzési szereplők számára 2011-ben is elérhetővé tette a tudomására jutott kizárt
érdekelt gazdálkodó szervezeteket is.
A bevezető részben már említésre került, hogy a régi Kbt. 60. § (1) bekezdésének f) pontja
szerinti kizáró ok bekövetkezését megalapozta már az is, ha az ajánlatkérő megállapította a
kizáró ok fennforgását és az érdekelt gazdálkodó szervezet nem vitatta jogorvoslati eljárás
keretében az ajánlatkérő ezen döntését, nem volt tehát feltétlenül szükséges a hamis
adatszolgáltatás tényének valamely jogalkalmazó szerv általi jogerős megállapítása.
A Tanács a következő módon vezette az ajánlatkérőknek a régi Kbt. 62. § (3) bekezdésében
előírt adatszolgáltatása alapján a hamis adatszolgáltatás, illetve hamis nyilatkozattétel miatt
kizárt ajánlattevők listáját. Az ajánlatkérő bejelentése nyomán a Tanács figyelemmel kísérte,
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hogy a kizárt szervezet kezdeményezett-e a jogorvoslati eljárást. Ha a jogorvoslati határidők
eredménytelenül elteltek, akkor intézkedett a Tanács arról, hogy a kizárt érdekelt gazdálkodó
szervezet felkerüljön a listára. Megjegyzendő, ha az ajánlatkérő nem tett eleget a régi Kbt. 62.
§ (3) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének a Tanács felé, a kizáró ok ettől
függetlenül bekövetkezett az érdekelt gazdálkodó szervezet vonatkozásában.
Ez azt jelenti, ha egy ajánlatkérő tudomására jutott egy másik ajánlatkérő kizárásról hozott
döntése és az a Tanács által vezetett listában nem volt feltüntetve, az ajánlatkérő jogszerűen
állapíthatta meg a régi Kbt. 60. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizáró ok fennállását,
természetesen akkor, ha az annak vitatására szolgáló jogvesztő jogorvoslati határidő már
eltelt.
Hangsúlyozni szükséges továbbá azt is, hogy a Tanács az ajánlatkérő kizárásra vonatkozó
döntésének jogszerűségét nem vizsgálhatta felül, azt tényként fogadta el. Kiemelendő, hogy a
lista ténylegesen csak tájékoztató jelleggel bírt, tekintettel arra, hogy az az ajánlatkérők
bejelentése alapján került összeállításra, azaz nem jogerős közigazgatási, vagy bírósági
határozat képezte az alapját, ebből következően nem mentesítette az ajánlatkérőket azon
kötelezettség alól, hogy a listában való szereplés valóságtartalmáról az egyes közbeszerzési
eljárásaik során – a kizáró döntést meghozó ajánlatkérőtől való tájékoztatás kérésével –
meggyőződjenek, mielőtt maguk is meghozzák a kizárásról szóló döntésüket.
A Közbeszerzések Tanácsa a beszámolási időszakban kilenc szervezetet rögzített a
hamis adatszolgáltatás miatt kizárt ajánlattevők listájában, mely a korábbi
beszámolási időszakban listába került öt szervezethez képest növekedést mutat.
Reményeink szerint ez azt a tendenciát mutatja, hogy az ajánlatkérők is fontosnak,
hasznosnak tartják a Tanács által vezetett listát.
A teljesség igényével megjegyzendő, hogy mivel a régi 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
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.
b) A közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listája
A Tanács e listában tehát a hamis adatszolgáltatás vagy hamis nyilatkozattétel miatt kizárt
érdekelt gazdálkodó szervezeteket, illetve két éven belül jogsértő magatartás miatt jogerős
közigazgatási határozattal, illetve jogerős bírósági ítélettel eltiltott ajánlattevőket tüntette fel.
Figyelemmel arra, hogy a Döntőbizottság határozata annak meghozatala napján jogerős és
végrehajtható, az érintett ajánlattevő már e naptól fogva nem vehet részt a közbeszerzési
eljárásokban. Ezen listában a Közbeszerzési Döntőbizottság eltiltásról szóló határozata ellen
keresetet benyújtó ajánlattevők is feltüntetésre kerültek, kivéve, ha az ügyben eljáró bíróság a
Döntőbizottság határozatának végrehajtását felfüggesztette. Ez a gyakorlatban azt jelentette,
hogy a Tanács kizárólag abban az esetben tüntette fel az adott személyt vagy szervezetet a
listában, ha kereset benyújtására nem került sor, vagy a kereset nem tartalmazott a
Döntőbizottság határozata végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelmet, illetőleg a
bíróság ezen kérelmi elemet elutasította.
Az elmúlt éveket és a beszámolási időszakot tekintve, annak ellenére, hogy a régi Kbt. 2009.
április 1-jén hatályba lépett módosítása bizonyos esetekben kötelezővé tette az eltiltás
jogintézményének alkalmazását, a Döntőbizottság és a közbeszerzési ügyekben eljáró
bíróságok meglehetősen ritkán éltek a közbeszerzési eljárásokban való részvételtől eltiltás
szankciójával.
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Ez arra a jelenségre vezethető vissza, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság kizárólag akkor
állapíthatta meg a közbeszerzési eljárásokban való részvételtől való eltiltás
jogkövetkezményét, amennyiben a jogorvoslati kérelem a hamis adat szolgáltatása tényének
megállapítására irányult és a jogorvoslati szerv a kérelemnek helyt adott jogsértés
megállapítása mellett. Abban az esetben viszont, ha a kérelmező az ajánlatkérő által
megállapított hamis adatszolgáltatás tényét vitatta, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy
elutasította a kérelmet, vagy pedig az ajánlatkérő terhére állapított meg jogsértést.
Érzékelhető, hogy ez utóbbi esetben a jogorvoslati szerv döntése nem vezethetett a hamis
adatot szolgáltatott szervezettel szemben jogkövetkezmény alkalmazásához. Így elmondható,
hogy az eltiltás jogkövetkezményének gyakorisága alapvetően a jogorvoslati kérelmek
tartalmától függött.
A Közbeszerzések Tanácsa 2011-ben a listában két szervezetet rögzített, így a
beszámolási időszak végén a nyilvántartásban három szervezet szerepelt.
Említést érdemel, hogy az eltiltás jogkövetkezményét tartalmazza a régi Kbt. 60. § (1)
bekezdésének c) pontjában meghatározott, az ajánlatkérő döntésétől függően alkalmazandó
kizáró ok is. Eszerint eltiltott lehet az is, akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény alapján a bíróság
jogerős ítéletében korlátozta. Az ezen okból eltiltott érdekelt gazdálkodó szervezetre
vonatkozó információkat azonban nem a Tanács által vezetett eltiltott ajánlattevők listája,
hanem a cégjegyzék (cégkivonat, cégmásolat, cégbizonyítvány) tartalmazza.
5. A közbeszerzési eljárások alapján kötött szerződések figyelemmel kísérése
A Közbeszerzések Tanácsa a régi Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének l) pontjában rögzített
feladatkörére tekintettel a 2011. év során is figyelemmel kísérte a közbeszerzési eljárások
alapján megkötött szerződések módosítását és teljesítését. A régi Kbt. 307. §-ának (1)
bekezdése alapján az ajánlatkérők kötelessége a szerződés módosításáról, illetve a
szerződés teljesítéséről külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztató
készítése és annak hirdetmény útján történő közzététele a Közbeszerzési Értesítőben. A
Tanács e tájékoztatókat a beszámolási időszakban is folyamatosan figyelemmel kísérte. A
2011-ben közzétett hirdetmények vizsgálata alapján az alábbiak állapíthatóak meg.
A szerződés módosításáról szóló tájékoztatókkal kapcsolatosan elmondható, hogy az
ajánlatkérők gyakran elmulasztották betartani a hirdetmények feladására vonatkozó – a
régi Kbt. 307. § (1) bekezdésében előírt – határidőt, a késedelmet sok esetben semmilyen
módon nem indokolták, illetve adminisztrációs hibára hivatkoztak. A késedelem –
ajánlatkérők által hivatkozott – okaként gyakran szerepelt még a Közreműködő Szervezet
elhúzódó ügyintézése, amely a szerződés módosítását a felek aláírását követően csak
hónapokkal később záradékolta. Jelentősebb, több hónapos késedelem esetén a Tanács
Elnöke több ízben is jogorvoslati eljárást indított az ajánlatkérő ellen, hiszen a nyilvánosság
biztosítására vonatkozó alapelvi követelmény sérült ezekben az eljárásokban. A Kbt. ugyanis
alapkövetelményként kezeli a nyilvánosság érvényesülését, ezért a nyilvánosság korlátozása
csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a Kbt. azt kifejezetten lehetővé teszi.
A szerződések módosításra kerülő tartalmi elemei jellemzően az alábbiak voltak: a
módosítások leggyakrabban a szerződés időtartamát, a teljesítési határidőt érintették,
gyakran került módosításra a szerződéses ár, a beszerzés mennyisége, valamint több
ízben változott a szerződés műszaki tartalma.
A teljesítési határidő módosításánál a felek sok esetben hivatkoztak az engedélyezési
folyamatban résztvevő hatóságok ügyintézésének elhúzódására, előre nem látható időjárási
körülményekre, az átlagosnál nagyobb mértékű csapadékmennyiségre, gáz, -vízvezetékek
tervektől és közműnyilvántartástól eltérő elhelyezkedésére. Építési beruházások
kivitelezésénél a teljesítési határidő meghosszabbítását a felek több esetben azzal
indokolták, hogy a kivitelezési munkák megkezdése után az építési területen olyan
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objektumok kerültek elő, amelyeket a felek korábban természetszerűleg nem ismerhettek, és
amelyek eltávolítása a szerződésben rögzített feladatok elvégzéséhez szükségessé vált.
A szerződéses ellenérték módosítása körében megkülönböztethetjük a szerződéses ár
csökkenését, illetve emelkedését, ez utóbbi tekintetében a felek általában az üzemanyagárak
emelkedésére, az infláció által előidézett jelentős mértékű árnövekedésre, az ennek
következtében fellépő érdeksérelemre hivatkoztak. A népegészségügyi termékadóról szóló
2011. évi CIII. törvény 2011. szeptember 1-jei hatállyal új termékadót vezetett be, ennek
következtében – a különadó bevezetése által megbomlott gazdasági egyensúlyra tekintettel –
a felek szintén több esetben módosították az ellenszolgáltatás szerződésben meghatározott
összegét. A szerződéses ellenérték csökkentését felek leggyakrabban a gazdasági válság
következtében fellépő pénzügyi megszorításokkal, illetve forráshiánnyal indokolták. A
pénzügyi megszorítások következtében a beszerzés mennyiségét is több ízben módosítani
kellett.
A szerződés műszaki tartalmának módosítása vonatkozásában a tájékoztatók leginkább a
kivitelezés folyamán fellépő, előre nem látható műszaki szükségességből felmerült indokokat
említették, továbbá a pénzügyi megszorítások szintén több esetben indokolták a műszaki
tartalom változtatását.
A szerződés módosításáról szóló tájékoztatók adatait áttekintve összességében
megállapítható, hogy az ajánlatkérők általában törekedtek arra, hogy indokolásukban a
szerződés módosítását megalapozó körülményeket a Kbt. 303. §-ában foglaltaknak
megfelelően, teljes körűen ismertessék, azonban az „önbevallásra” építő rendszer nem nyújt
megfelelő lehetőséget a módosítások jogszerűségének mögöttes vizsgálatára. Tekintettel
arra, hogy a nem egyértelmű, általánosság szintjén megfogalmazott indokolás alapján a Kbt.
303. §-ában foglalt feltételek betartása nem ellenőrizhető, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke
a 2011. év során is megkereséssel fordult azon ajánlatkérők felé, akik a szerződés
módosításával összefüggésben felmerült indokolási kötelezettségüket hiányosan
teljesítették. Hiányos indokolás esetén a Tanács elnöke további tájékoztatást kért a szerződés
módosítását előidéző konkrét indokokról és körülményekről. Általánosságban elmondható,
hogy a Tanács megkeresésére az ajánlatkérők igyekeztek teljes körű, kimerítő tájékoztatást
adni, és válaszukban a módosítást megalapozó körülményeket – lehetőség szerint –
dokumentumokkal, okiratokkal, kimutatások becsatolásával is próbálták igazolni. Azokban az
esetekben ahol a rendelkezésre álló adatok alapján nem volt megállapítható a Kbt. 303. §ában foglalt feltételeinek fennállása, illetve a szerződés módosítását előidéző konkrét okra az
ajánlatkérő további tájékoztatása során sem derült fény, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke a
Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményezte.
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítéséről az ajánlatkérőnek
szintén tájékoztatót kellett közzétennie. Lényeges követelmény, hogy a szerződések
teljesítése akként történjék, ahogyan azt az ajánlatkérő a felhívásban, dokumentációban és a
szerződéstervezetben dokumentálta.
A szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatók vizsgálata alapján az alábbiak állapíthatóak meg.
Az esetek nagy többségében az ajánlatkérők úgy nyilatkoztak, hogy a szerződések
szerződésszerű teljesítéssel zárultak, azonban itt is hangsúlyozandó, hogy a hirdetmények
tartalma alapvetően önbevallásra épül. Csekély számban előfordult, hogy a felek a szerződést
nem szerződésszerűen teljesítették, a szerződésszegés leggyakoribb oka a teljesítési
határidők be nem tartása volt, illetve előfordult, hogy az ajánlatkérő fizetési kötelezettségét
teljesítette késedelmesen.
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6. A Közbeszerzési Értesítő kiadása, a hirdetmények ellenőrzése
a) A Közbeszerzési Értesítő kiadása
A Közbeszerzési Értesítő – a Tanács hivatalos lapja – 2008. július 1-jétől kizárólag
elektronikus formában jelenik meg a Tanács honlapján (főszabály szerint heti három
alkalommal: hétfőn, szerdán és pénteken). 2011. évben 152 lapszám került közzétételre.
A Hirdetményellenőrzési Főosztály állítja össze és kezeli a Közbeszerzési Értesítő egyes
lapszámainak tartalmát, valamint gondoskodik azok hivatalos és hiteles változatban
elektronikus úton történő közzétételéről.
b) A hirdetményellenőrzési tevékenység
A Hirdetményellenőrzési Főosztály hatáskörét 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. rendelet (a továbbiakban: Közzétételi
rendelet) határozta meg.
A Kbt., illetőleg a Közzétételi rendelet 2011. évben hatályos rendelkezései szerint valamennyi
megküldött kérelem és hirdetmény vonatkozásában kötelezően megtörtént az ajánlatkérőnek
a bejelentkezett ajánlatkérők jegyzékén való szereplésének, adott esetben a megbízott
hivatalos közbeszerzési tanácsadók jegyzékén történő szereplésének, valamint a kérelem
tartalmának ellenőrzése.
A hirdetmények teljes terjedelemben történő ellenőrzésére azonban kizárólag abban az
esetben került sor, amennyiben az ellenőrzés a Kbt. értelmében kötelező volt, vagy azt
kérelmezték (Kbt. 44. § (4) bekezdése, 184. § (4) bekezdése, Kbt. 246. § (5) bekezdése).
Ebben az esetben a hirdetményellenőrzés a közbeszerzési eljárás folyamatába épített első
ellenőrzési pont szerepét töltötte be. 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. (Egy ellentmondásokat
tartalmazó hirdetmény ugyan nem lesz feltétlenül jogsértő tartalmú, azonban a tartalmazott
ellentmondások folytán megakadályozhatja egy sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását.)
Megjegyzendő, hogy a kötelező ellenőrzés körébe nem tartozó hirdetmények esetén is
mutatkozott igény a hirdetményellenőrzésre, főként az eljárást megindító hirdetmények
vonatkozásában.
A Hirdetményellenőrzési Főosztály feladata a kötelező, illetve a kérelmezett
hirdetményellenőrzés során a hirdetmények formai, tartalmi szempontból történő
ellenőrzése, az előzőekben említett tipikus (illetőleg egyedi) hibák kiszűrése, valamint
bármely észlelt hiba, hiányosság esetén annak jelzése (hiánypótlási felhívás keretében) az
ajánlatkérő, illetőleg megbízottja részére. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérők jelentős
része a hiánypótlási felhívásban jelzett problémákat orvosolja, annak figyelembe vételével
megfelelő tartalmú, javított hirdetményt küldött vissza, ez az előzetes kontroll számos
törvénysértést, illetőleg a közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmatlan hirdetmény
közzétételét akadályozta meg, melynek hiánya nagyságrendekkel magasabb számú
jogorvoslati kérelmet, sikertelen közbeszerzési eljárást eredményezett volna.
A kötelező, illetőleg kérelmezett hirdetményellenőrzés tapasztalatai alapján 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
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helyezett jogszabályokra, előírásokra utalnak,
rendelkezéseket hagynak figyelmen kívül.

vagy

kötelezően

alkalmazandó,

új

Előzőeken túlmenően a hirdetmények koherens összeállításán túlmenően a legtöbb probléma
a következő területeken figyelhető meg:
− a Kbt.-ben előírt, az ajánlatkérők jegyzékére történő bejelentkezés, továbbá az
adatváltozás bejelentése,
− a Közzétételi rendelet megfelelő, valamennyi kötelező tartalmi elemet tartalmazó,
továbbá a melléklet hirdetménnyel összhangban történő kitöltése,
− a megfelelő hirdetményminta kiválasztása,
− kizáró okok, és igazolási módjuk meghatározása,
− az alkalmassági követelményrendszer és annak igazolási módja,
− bírálati szempontok meghatározása,
− eljárási határidők meghatározása,
− a hirdetmények kötelező tartalmi elemeinek feltüntetése.
Megjegyzendő, hogy azon az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő hirdetmények
esetén, amelyek nem tartoztak a kötelező ellenőrzési körbe, és azok ellenőrzését nem is
kérelmezték, gyakran előfordult, hogy azok kitöltésére oly módon került sor, amely
megakadályozta azok elektronikus úton történő továbbítását. Ebben az esetben a
Kiadványhivatal hibajegyzéke megküldésre került a kérelmező részére, megjelölve, mely
pontot milyen módon szükséges javítani ahhoz, hogy a hirdetmény továbbításra kerülhessen.
E hirdetmények körében számos esetben az is előfordult, hogy a hirdetmény „technikai
szempontból” ugyan megfelelően került kitöltésre, így az továbbítható volt a Kiadványhivatal
részére, azonban a Kiadványhivatal a hirdetményt annak tartalmi hibái (nem megfelelő
eljárási határidők, vagy azok teljes hiánya, nem egyértelmű rendelkezések, hibás
előzmény/kapcsolódó hirdetményre történő hivatkozás stb.) miatt visszaküldte. Ebben az
esetben a Kiadványhivatal levele továbbításra került a kérelmező részére.
Megfigyelhető, hogy azon hirdetmények esetén, amelyek nem tartoztak a kötelező ellenőrzési
körbe, és azok ellenőrzését nem is kérelmezték, gyakran előfordult, hogy a közzétett
hirdetmények módosítását (akár egymást követően, több esetben is) kezdeményezték a
kérelmezők.
2011. évben 34000 hirdetmény került iktatásra és feldolgozásra.
Ellenőrző feladatán túlmenően a Hirdetményellenőrzési Főosztály a Kbt. vonatkozó
rendelkezései alapján a közösségi eljárásrendben lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódó
hirdetményeket feladja közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapja részére, továbbá
kapcsolatot tart az Európai Unió Kiadványhivatalával.
c) Jogszabályok véleményezése, ügyfelek tájékoztatása, megkeresésekre történő
válaszadás
A Hirdetményellenőrzési Főosztály – összhangban a Tanács törvényi kötelezettségeivel –
2011. évben is igyekezett közreműködni a jogszerű közbeszerzési magatartás kialakításában
és elterjesztésében.
Ennek keretében – hirdetményellenőrzési tapasztalatai alapján – véleményezte a
közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabály-koncepciókat, illetve jogszabály-tervezeteket (új
Kbt. és végrehajtási rendeletei), továbbá tevékenyen közreműködött a közbeszerzési és
tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a
hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai
összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet létrejöttében.
A Hirdetményellenőrzési Főosztály a fentiek mellett telefonos ügyfélszolgálat fenntartása
útján felvilágosítást nyújtott a hirdetményekkel kapcsolatos általános jellegű, illetőleg
konkrét megkeresésekkel összefüggésben, továbbá az ellenőrző szervek által egyes
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ajánlatkérők, illetőleg eljárások vonatkozásában küldött megkeresések megválaszolásában is
részt vett.
d) A Hirdetményellenőrzési Főosztály tevékenységéhez kapcsolódó informatikai
fejlesztések
A Közbeszerzési Értesítő hiteles elektronikus megjelentetése mellett 2004-től működik az
Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszer (EHR). Ezen keresztül történik a különböző
közbeszerzési hirdetmények elektronikus megküldése, illetve a közzététellel kapcsolatos
egyéb ügyvitel. (E rendszer keretében valósul meg továbbá a közösségi hirdetmények
elektronikus továbbítása az EU Kiadványhivatala részére.) 2010. szeptember 15-étől mind a
nemzeti, mind a közösségi eljárásrendben is kötelezővé vált a hirdetmények elektronikus
megküldése, e szabályozás 2011. évben sem változott. (Ez alól kivétel volt az az esetkör, ha a
hirdetmény korábbi közbeszerzéshez kapcsolódott, amely megkezdésének időpontjában még
nem volt kötelező a hirdetmények elektronikus úton történő megküldése.)
A folyamatos jogszabályi változásoknak, illetőleg a felhasználói visszajelzéseknek,
igényeknek megfelelően a fenti informatikai rendszerek gyakori (szinte) folyamatos
fejlesztésére
került
sor,
melynek
paraméterezésében
és
tesztelésében
a
Hirdetményellenőrzési Főosztály tevékenyen részt vett.
Célkitűzés 2012-re:
- az új közösségi és nemzeti közbeszerzési hirdetményminták vonatkozásában ún.
kitöltési segédlet (ellenőrző modul) kifejlesztése és beépítése az EHR-be, mely
elősegítené a hirdetmények technikai szempontból hibamentesen történő kitöltését.
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7. A Közbeszerzések Tanácsa közéleti megjelenése
A Tanács a közéleti megjelenéséhez kapcsolódó feladataira midig is kiemelt figyelmet
fordított, ám e törekvésnek 2011-ben még intenzívebb figyelmet szentelt. A Tanács 2010
októberében kidolgozott egy hosszabb távú koncepciót, melynek alapvető mozgatórugója az
volt, hogy a Tanács a lehető legszélesebb körben szerepet vállaljon a közbeszerzési
jogalkalmazók tájékoztatásában és segítséget nyújtson a közbeszerzési tevékenységük
ellátásában. A Tanács közéleti természetű feladatai számos egyéb tevékenységhez
kapcsolódhatnak (például oktatási tevékenység, saját közbeszerzési szakmai rendezvények
szervezése, a közbeszerzésekhez kapcsolódó területek szakrendezvényein történő részvétel,
szakcikkek, tanulmányok közzététele stb.) melyek a szervezet elkülönült egységeinek
együttműködésén keresztül, valósulnak meg.
2011 elején előkészítésre került a Tanács közéleti tevékenységének továbbfejlesztésére
irányuló átfogó koncepció (a továbbiakban: Koncepció), melynek végrehajtása érdekében
2011-ben a Tanács az alábbi közéleti tevékenységet látta el:
a) Az apparátus gyakorlati közbeszerzési továbbképzése
A Tanács apparátusa az egyes közbeszerzési tárgyú állásfoglalások kibocsátása során
számos olyan, a gyakorlati életben felmerülő kérdéssel találkozik, melyeket a jogszabályok
értelmezésének tükrében főképp elméleti megközelítésből ismer, azonban a Kbt. és az
ágazati jogszabályok módosítása számos gyakorlati jogértelmezési problémát is felvet. Ennek
okán a Tanács törekszik arra, hogy munkatársai kellőképpen ismerjék a közbeszerzések
szabályozását és vezetői közbeszerzési szakértőkké váljanak.
A fenti célok megvalósítása érdekében került sor arra a közbeszerzési továbbképzésre,
melynek során az OKJ-ben szereplő közbeszerzési referens szakképzés Közbeszerzési
ismeretek követelménymoduljának tematikája szerinti ismereteket szerezték meg a Tanács
munkatársai. A továbbképzés 2011. január 7. és 2011. február 25. között zajlott.
A 2011. év végére a 2012. január 1-jétől hatályos új Kbt.-hez kapcsolódó végrehajtási
rendeletek megalkotására is sor került. Annak érdekében, hogy az apparátus részletes és
átfogó ismereteket szerezhessen a változásokról, az új Kbt. rendelkezéseiről és végrehajtási
rendeleteiről, 2011. év végén belső továbbképzés megszervezésére került sor. A
továbbképzésen ismertetésre kerültek a közszolgáltatókra, az építési beruházásokra, a
hirdetmények közzétételére és ellenőrzésére, a jogorvoslati eljárás változásaira vonatkozó
szabályok, illetve bemutatásra került a Tanács új elektronikus portálja.
A fentieken túl a Tanács kiemelt figyelmet fordít a Tanács alkalmazásában állók idegen nyelvi
és informatikai továbbképzésére is. Ennek megfelelően 2011-ben további belső
továbbképzések megszervezésére került sor: angol nyelvi képzés, 2011. március közepe és
2011. november vége között.
b) A Tanács közéleti megjelenésének növelése gyakorlati és tudományos konferenciák
szervezése útján
A Tanács továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a közbeszerzési jogalkalmazók
közbeszerzési tárgyú konferenciákon történő tájékoztatásában. Ennek keretében a Tanács ―
illetve egyes esetekben egyéb közbeszerzési szervek közreműködésével ― az alábbi
közbeszerzési tárgyú rendezvények megszervezésére vállalkozott:
a) A Tanács a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (a továbbiakban: MKIK) a
közbeszerzési vonatkozású rendezvények tekintetében fennálló szakmai és
koordinációs együttműködési megállapodás értelmében több szakmai konferenciát
szervezett a 2011. év során az MKIK közreműködésével.
A 2011. évben az első ilyen rendezvény 2011. március 23-án került megrendezésre,
„Átvágható-e a közbeszerzések gordiuszi csomója? Típushibák és aktualitások. Az új
Széchenyi-terv, valamint a kis- és középvállalkozások közbeszerzéseinek tapasztalatai”
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címmel.A konferencia a közbeszerzési jog kurrens kérdéseinek feltérképezésére
vállalkozott: a hazai közbeszerzési szakmai vezető személyiségeinek
felsorakoztatásával rá kívánt világítani a közbeszerzésekről szóló törvény legutóbbi
módosítását követően felmerülő közbeszerzési gyakorlati problémákra, a
közbeszerzési törvény várható módosításának legfontosabb kérdéseire, a támogatási
rendszer és a támogatásból megvalósuló közbeszerzések 2011-es változásaira és a
kkv-k hazai szerepére.
2011. május 17-én került megrendezésre a Perfekt Zrt.-vel közös szervezésben a
Kbt. hazai alkalmazásának tapasztalatairól szóló, „A közbeszerzések aktuális kérdései
– Típushibák és megoldások a közbeszerzési gyakorlatban” című konferencia. A
konferencia előadói a Tanács vezető munkatársai közül kerültek ki, a fórum
szervezőjeként a Perfekt Zrt. működött közre.
Tekintettel arra, hogy számos kérdés vetődött fel a közbeszerzési eljárások
szabályos lebonyolításával kapcsolatban, egyre több helytelen jogértelmezés és
jogalkalmazási gyakorlat volt tapasztalható, melynek következményei a jogorvoslati
eljárások számának növekedése és az ellenőrzésekkor feltárt szabálytalanságok. A
szakmai fórum a gyakorlati tapasztalatokra fókuszált és javaslatokat kívánt adni a
hibák elkerülésére, ismertetve a szabályos megoldások lehetőségeit. A Tanács
szakértői kitértek az elmúlt év közbeszerzéseinek tapasztalataira, a közbeszerzések
gyakorlatában előforduló leggyakoribb hibákra, a Közbeszerzési Döntőbizottság
jogorvoslati eljárásának tanulságaira, a közösségi közbeszerzési jog új irányaira, a
támogatásból megvalósuló közbeszerzések 2011-es változásaira és a hirdetmények
feladásának és ellenőrzésének új szabályaira.
Két amerikai közbeszerzési jogi szaktekintély magyarországi tartózkodása kapcsán a
Tanács és a Magyar Ügyvédi Kamara szakmai workshop-ot szervezett 2011. május
25-én délelőtt „A közbeszerzések nemzetközi vonatkozásai, a közbeszerzési jog
nemzetközi kérdései” címmel, a George Washington Egyetem Közbeszerzési Jogi
Programjának vezető oktatói, Prof. Steven L. Schooner és Prof. Christopher R. Yukins
részvételével.
2011. szeptember 8-án került megrendezésre a Tanács szervezésében „Az új
közbeszerzési törvény” című konferencia, az MKIK védnöksége alatt.
Az ingyenes konferenciának a MOM Kulturális Központ Színházterme adott otthont,
melynek teljes kapacitását megtöltötte az 500 érdeklődő résztvevő.
Az előadások célja volt, hogy bemutassák az új Kbt.-t, és ezáltal segítséget nyújtsanak
a jogalkalmazók számára abban, hogy felkészülhessenek az új jogszabály
hatálybalépésére.
A jogalkalmazók körében mutatkozó nagy érdeklődésre figyelemmel 2011. október
12-én az új Kbt.-t bemutató rendezvény megismétlésére került sor, a korábbival
azonos helyszínen és azonos témákban.
A Tanács a 2011. évben nagy feladatra, nemzetközi szakmai konferencia
megrendezésére is vállalkozott. A kétnapos rendezvény „A közbeszerzések aktuális
kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban” címmel 2011. november 16-17-én
került megrendezésre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az MKIK szakmai
támogatásával, Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter fővédnöksége alatt.
A konferencia elsősorban az Európai Unió és az egyes tagállamok aktuális
közbeszerzési jogi kérdéseinek ismertetésére tért ki.
E célkitűzés jegyében a Tanács megkereste az Európai Bizottság, az Európai Unió
Bírósága és az Európai Unió valamennyi tagállama közbeszerzési intézményének
vezetőit. A konferencia szakmai színvonalához nagymértékben hozzájárult számos
közbeszerzési jogi szaktekintély részvétele. Ennek jegyében a konferencia előadói
között tisztelhettük Rosario Silva de Lapuertát, az Európai Unió Bíróságának bíráját,
Klaus Wiednert, az Európai Bizottság Belső Piac és Szolgáltatások Főigazgatóság
Közbeszerzési Igazgatóságának osztályvezetőjét, Jan Jackholtot, az Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) beszerzési részlegvezetőjét, Olivier Moreaut, az
OECD-SIGMA képviselőjét, Christopher Bovist, a Hull-i Egyetem professzorát, az
Európai uniós tagállamok vezető közbeszerzési jogi szakértőit (Svédország,
Németország, Ausztria, Franciaország, Egyesült Királyság, Portugália, Észtország,
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Litvánia, Szlovákia, Lengyelország, Görögország), továbbá a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közbeszerzések Tanácsa
munkatársait.
A konferencián az európai országok legjobb gyakorlati példáinak és álláspontjának
felsorakoztatására került sor az alábbi fő témakörökhöz kapcsolódóan:
− A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban: az irányelvek felülvizsgálata
és modernizálása, a Zöld Könyv.
− A közbeszerzés és más politikák – kis- és középvállalkozások, zöld közbeszerzés,
szociális szempontok, innováció, E-közbeszerzés, a közbeszerzési eljárás
egyszerűsítése, az adminisztratív terhek csökkentése.
− Előzőeken túl workshopok keretében a következő témákban kapnak tájékoztatást az
érdeklődők:
o A hazai közbeszerzési jog aktuális kérdései (az Új Kbt. és egyes végrehajtási
rendeletei).
o A Strukturális Alapokból társfinanszírozott projektek közbeszerzési
eljárásaiban felmerülő tipikus hibák, az Európai Bizottság ellenőrzési
tapasztalatai, a magyar gyakorlat és az Unió tervezett lépései.
Rendezvényünk célja az volt, hogy – külföldi és hazai előadók közreműködésével – ráirányítsa
a figyelmet az aktuális közbeszerzési újdonságokra és egyúttal rálátást biztosítson a
közbeszerzések magyarországi és Európai uniós gyakorlatára. A konferencia, illetve annak
szekcióülései találkozási alkalmat teremtettek a közbeszerzési szakmával foglalkozók
számára, és lehetőséget biztosítottak arra is, hogy a résztvevők közvetlen kapcsolatba
kerülhessenek az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, és más tagállamok
közbeszerzési szervezeteinek képviselőivel, valamint a Közbeszerzések Tanácsa tagjaival, a
Közbeszerzési Döntőbizottság és a Titkárság munkatársaival.
A számos pozitív visszajelzés azt tükrözi, hogy a rendezvény elérte célját, és valóban
hatékony tapasztalatcserére nyílt alkalom, az előadások és a szekcióülések során olyan
hasznos elméleti és gyakorlati ismeretekhez jutott a hallgatóság, amelyek a közbeszerzések
területén kifejtett jövőbeni munkához megbízható támpontként szolgálnak.
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c) A Közbeszerzések Tanácsának közreműködése a közbeszerzési tudományos
közéletben
A Közbeszerzési Szemle
A Közbeszerzések Tanácsa a Complex Kiadó Kft-vel együttműködve a 2011. évtől havi
rendszerességgel megjelenő szaklapot indított Közbeszerzési Szemle (a továbbiakban:
Szemle) néven.
A szaklap elindításának apropóját az adta, hogy a közbeszerzések területe, annak jogi
szabályozása jelentős változásokon ment keresztül. A Tanácshoz érkező nagyszámú
megkeresés is jól mutatja, hogy a jogalkalmazók számos jogértelmezési, jogalkalmazási
problémával szembesülnek a közbeszerzési eljárásaik lefolytatása során. Előzőekre
tekintettel a szaklap céljai között szerepelt a jogszabályváltozásokról való tájékoztatás
mellett a jogalkalmazás segítése is, így a Szemle iránymutatást adott konkrét jogalkalmazási
kérdésekben, továbbá tájékoztatást nyújtott a Közbeszerzési Döntőbizottság legfontosabb
döntéseiről. Ezeken túlmenően összefoglalta a közbeszerzések nemzetközi jogi kérdéseit, a
közbeszerzési oktatás, továbbképzés területén felmerülő aktuális ügyeket, valamint
lehetőséget adott tanulmányok, szakcikkek közzétételére.
A Közbeszerzési Szemle a közbeszerzési piac szereplői (ajánlatkérők, ajánlattevők, hivatalos
közbeszerzési tanácsadók, ellenőrző szervek, képzés és továbbképzés-szervezők, stb.) és a
közbeszerzések iránt érdeklődők számára szakmailag felkészült, elhivatott hazai és külföldi
szakemberek közreműködésével kívánt tájékoztatást nyújtani a fenti szakterületeken.
Kiemelendő, hogy a Tanács a szakmai tartalom összeállításakor a legfontosabb
állásfoglalásain és a külső, felkért szakértők egyes szakkérdésekben adott válaszain túl
hangsúlyt kívánt fektetni arra, hogy abban a Közbeszerzési Döntőbizottság valamint a
bíróságok joggyakorlatából levezethető leglényegesebb közbeszerzési kérdések is
feldolgozásra kerüljenek. Ez utóbbi keretében a korábbi gyakorlattól eltérően a cél nem
csupán a legfontosabb, azonos témakörben született döntőbizottsági határozatok
feldolgozása, hanem a legfontosabb közbeszerzési kérdéskörökhöz tartozó döntőbizottsági,
bírósági esetjog komplex bemutatása volt, annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárásban
részt vevők összefoglalva ismerhessék meg a vizsgált közbeszerzési jogintézmény esetjogi
konzekvenciáit.
A Közbeszerzési Szemlében 2011. évben az alábbi rovatfelosztás szerint kerültek
megjelentetésre a szakcikkek, tanulmányok és szakmai írások: Közbeszerzési jogszabályok,
Közbeszerzési jogalkalmazás, Közbeszerzési Döntvények, A közbeszerzések közösségi jogi és
nemzetközi jogi kérdései, közbeszerzési képzés, továbbképzés, Hírek a közbeszerzés
világából, Tanulmányok, szakcikkek. A 2011-es évben 12 lapszám jelent meg, akképp, hogy
2011 októberében duplaszám (különszám) került kiadásra, amely az új közbeszerzési
törvénnyel kapcsolatos szakcikkeket tartalmazta.
A jelentős szakmai érdeklődésre számot tartó lap kiadása a 2012. évben is folytatódik, a
Tanács szakmai koordinálásával, a CompLex Kiadó Kft-vel együttműködve.
Kiadványok megjelentetésében való részvétel
A Közbeszerzések Tanácsa kiemelt figyelmet szentel a tudományos életben való
megjelenésének, ezáltal segítve a meglehetősen komplex és széleskörű ismereteket
megkívánó közbeszerzési terület átláthatóságát, a jogi környezetben való könnyebb
eligazodást, valamint a közbeszerzési szabályok elméleti és gyakorlati alkalmazását. Erre
való figyelemmel a Közbeszerzések Tanácsa az alábbi szakmai tudományos kiadványok
publikálásában működött közre a 2011. év során:
− A Közbeszerzések Tanácsa közreműködésével 2011-ben jelent meg a Közbeszerzés
Kommentár. A Kommentár megszületésének legfőbb indokául az évek során
bekövetkezett jogszabályi környezetváltozás szolgált. A közbeszerzésekre vonatkozó
jogi háttér gyakori módosulása jelentősen átalakította a közbeszerzések gyakorlati
alkalmazását, új kihívások és dilemmák elé állítva ezzel a közbeszerzési piacot. Az
előzőekből adódó jogalkalmazási nehézségeket mutatja, hogy 2011-ben
érzékelhetően megnőtt a Tanácshoz érkező állásfoglalás-kérések száma. Fentiekre
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−

való tekintettel a Kommentár elsődleges célja volt az akkor hatályos közbeszerzési
jogszabályok értelmezésének segítése a gyakorlati és elméleti szakemberek
számára. A kiadvány ismerteti a törvényi és legfontosabb rendeleti szintű
szabályokat, összefoglalva a lényeges hazai és európai ismereteket az adott
témákról. A Kommentár a közbeszerzési törvény tárgyilagos ismertetésén túl
bemutatja a legfontosabb kapcsolódó jogszabályokat, döntőbizottsági, bírósági és
európai bírósági eseteket is. A jogorvoslati gyakorlat feltérképezésével a kiadvány
mintegy iránymutatásul szolgál a jogalkalmazók számára.
Arra való figyelemmel, hogy 2012. január 1-jén új közbeszerzési törvény lépett
hatályba, melynek értelmezésére 2011 novemberében a Közbeszerzések Tanácsa
közreműködésével megjelent a Közbeszerzés 2011 elnevezésű elektronikus
kommentár.

Pályaművek díjazása
A Közbeszerzések Tanácsa a 2011-es év elején pályázatot írt ki közbeszerzési témában
elkészített szakdolgozat, illetve évfolyamdolgozat támogatására, a következő témakörökben:
−
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény neuralgikus pontjai és a
módosítás lehetséges irányai,
−
A közösségi közbeszerzési jog fejlődésének új irányai,
−
Közbeszerzési rendszerek az Európai Unióban – különös tekintettel az egyes
tagállamok közbeszerzési modelljeire.
A Tanács elnöke által kijelölt bíráló bizottság a beérkezett pályamunkákat megvizsgálta, és
három pályaművet különdíjban részesített.
d) A Tanács együttműködése más szakmai szervezetekkel
A Közbeszerzések Tanácsa a fentiekben nevesített céljainak megvalósítása érdekében
együttműködésre törekszik minden olyan szervezettel, amely valamilyen módon kapcsolódik
a közbeszerzésekhez. Ennek megfelelően a Közbeszerzések Tanácsa 2011-ben igyekezett a
már meglévő kapcsolatrendszerét és az együttműködési területeket tovább szélesíteni és
aktívan együttműködött többek között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Magyar
Ügyvédi Kamarával, a Budapesti Ügyvédi Kamarával és egyéb szakmai kamarákkal,
érdekképviseleti szervekkel, a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal (HITA), a Magyar TisztításTechnológiai Szövetséggel és a CSR Hungaryval.
8. A Közbeszerzések Tanácsa oktatással kapcsolatos tevékenysége
A Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének n) pontja tartalmazza a Tanács oktatással összefüggő
feladatait. Eszerint a Tanács az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel együttesen
vesz részt a közbeszerzési eljárásban résztvevők oktatására vonatkozó feltételrendszer
kialakításában.
a) A közbeszerzésekkel kapcsolatos képzések koordinálása
Az állam által elismert közbeszerzési referens szakképesítés az Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.)
Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) 283. sorszáma
alatt szerepel, szakképesítésért felelős személyek: az állami vagyon felügyeletéért felelős
miniszter és a Közbeszerzések Tanácsa elnöke. E szakképesítés tekintetében valamennyi
vizsgáztatáshoz kapcsolódó tevékenység lebonyolítására általános felhatalmazással
rendelkezik a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI; 2012.
január 1-jétől Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága).
A referens szakképesítés tekintetében fennálló kettős felelősségből adódóan és első sorban
a vizsgaszervezéssel összefüggő feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében a 2011. évre
háromoldalú feladatmegosztást rögzítő együttműködési megállapodást kötött a Tanács
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (a továbbiakban: NFM) és az NSZFI-vel. A Tanács a
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közbeszerzési referens szakképesítés OKJ-be történt bejegyzése óta a megállapodás
megkötéséig is számos feladatot ellátott a szakképesítéssel kapcsolatban, amelyek az
oktatások színvonalának növelését, a képzések koordinálását, bizonyos mértékű
„ellenőrzését” célozták. A megállapodás eredményeképpen hatékony együttműködés
alakulhatott ki a három szervezet között.
a) Az írásbeli vizsgafeladatok (közbeszerzési ismeretek, gazdasági és pénzügyi ismeretek)
elkészítésére felkérhető személyekről vezetett szakértői listán szereplő személyekkel
folyamatos kapcsolatot tartott fenn a Tanács Titkársága, tájékoztatást nyújtott számukra a
szakképesítést, illetve a vizsgakövetelményeket érintő változásokról. Szükség esetén új
szakértők bevonására tett javaslatot az NFM felé, illetve tájékoztatta a szakértői kör
bővítéséről az NSZFI-t is. A Titkárság egyeztető megbeszélést kezdeményezett az írásbeli
vizsgafeladatok szerzőivel és lektoraival, melynek célja egyfelől a megfelelő, jó gyakorlat
kialakításának szükségességén túl a feladatsorok elkészítésével és lektorálásával
kapcsolatos technikai részletek megvitatása, másfelől a feladatsorok tartalmának
meghatározása volt.
b) A Tanács koordinálásával zajlott a havi rendszerességgel megszervezésre kerülő szakmai
vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak elkészítése. Az NSZFI megkeresése alapján a Tanács
Titkársága felkérte a szakértői listán szereplő szakértőket a számonkéréshez szükséges
feladatsorok elkészítésére és lektorálására, majd a lektorált feladatsorokat és
megoldásaikat megküldte az NSZFI részére, hogy megfelelő időben biztosított legyen a
vizsgákat lebonyolító szervezetek részére való hozzáférés.
c) Az NSZFI-hez beérkező vizsgaszervezési igény bejelentésekor a szakmai vizsga
vizsgaelnöki teendőinek ellátására felkérhető, a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben
nyilvántartottak köréből a Tanács Titkársága javaslatot tett a vizsgaelnök személyére, az
érintettel történt egyeztetést követően.
d) A Tanács igen lényegesnek tartja, hogy a szakmai vizsgákon vizsgaelnöki teendőket ellátók
megfelelő közbeszerzési felkészültséggel rendelkezzenek. Éppen ezért a közbeszerzési
referens szakképesítés tekintetében vizsgaelnöki jogosultságot megszerezni kívánó, a
vizsgaelnöki névjegyzékbe történő bejegyzés és a bejegyzés megújítása iránt benyújtott
kérelmek elbírálása során alkalmazott eljárási rend a megállapodás keretében a Tanács
közreműködésével aktualizálásra került. A Tanács Titkársága kidolgozta a vizsgaelnöki
pályázatok részletes feltételeit, honlapján közzétette a névjegyzékbe történő bejegyzés
kérelmezésével összefüggő tájékoztatást és begyűjtötte a kérelmeket. A Titkárság
közbeszerzés-szakmai szempontból átvizsgálta a kérelmeket, esetleges hiányosság
esetén pótlás lehetőségének megadásával tájékoztatást adott az érintettek számára, majd
a kérelmeket az eljárás lefolytatása érdekében megküldte az NSZFI-nek, valamint
kezdeményezte bírálóbizottság összehívását a pályázatok elbírálására. A bírálóbizottság
tagjait az NFM, az NSZFI és a Tanács delegálta. A 2011. év folyamán a közbeszerzési
referens szakképesítés tekintetében összesen 13 új vizsgaelnök nyert bejegyzést a
vizsgaelnöki névjegyzékbe és 5 korábban már bejegyzett vizsgaelnök jogosultságának
megújítására került sor.
e) A tavalyi év során a Kbt.-ben bekövetkezett jelentős változásokra tekintettel
aktualizálásra, módosításra kerültek a közbeszerzési referens szakképesítés szóbeli
tételsorai, a Közbeszerzési ismeretek és a Jogi ismeretek, illetőleg a vizsgadolgozat
elkészítéséhez, elbírálásához és védéséhez kapcsolódó szempontok. A szóbeli tételek
módosítása során kiemelt szempont volt a jogi tételsor közbeszerzés-specifikusabbá
tétele.
A
Tanács
az
új
szóbeli
tételsorokat
és
a
vizsgadolgozat
elkészítésével/értékelésével/védésével összefüggő információkat – az eddigi
gyakorlatnak megfelelően – honlapján az érdeklődők rendelkezésére bocsátotta, továbbá
a változásokról elektronikus levélben tájékoztatta az oktatást végző szervezeteket.
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f) A gazdasági és pénzügyi ismeretek modul tekintetében a Tanács szükségesnek tartotta a
közbeszerzési
referens
szakképesítés
szakmai
és
vizsgakövetelményeinek
(a továbbiakban: szvk.) szakmai kompetenciái között megjelölt egyes témakörökhöz
tartozó ismeretanyag részletes kifejtését, konkretizálását. Ennek köszönhetően az szvk.
vonatkozó követelménymoduljának tartalma Módszertani útmutató formájában
részletezésre került, mely egyúttal iránymutatásul szolgálhat az oktatás során is. Ezzel
összefüggésben felülvizsgálatra kerültek és egyszerűsödtek az érintett modul
számonkérésére szolgáló vizsgafeladatok elkészítésének szempontjai is. Az átalakítás
során ugyancsak elsődleges szempont volt, hogy a vizsgafeladatokban – az előző pontban
jelzettek szerint – hangsúlyosabban ötvöződjenek a közbeszerzési és gazdasági, pénzügyi
ismeretek. Az útmutató letölthető a Tanács honlapjáról és valamennyi referens-képzést
folytató szervezet közvetlenül, elektronikus úton tájékoztatást kapott róla.
b) A közbeszerzési tárgyú képzések felügyelete
a.) A Tanács Titkársága a közbeszerzési tárgyú képzések koordinálása érdekében már évek
óta szoros szakmai együttműködést tart fenn a közbeszerzési tárgyú képzéseket folytató
intézményekkel. A kapcsolattartás keretében elektronikus levélben kereste meg az
oktatással foglalkozó szervezeteket, és tájékoztatást adott a referens szakképesítést
érintő változásokról, esetlegesen felmerült problémák kezeléséről, illetve kérte, hogy
adjanak információt az általuk szervezett képzésekről. A tavalyi év során is több
alkalommal vette fel a kapcsolatot a Tanács a közbeszerzési referens-képzést folytató,
illetőleg ilyen képzés végzésére jogosultságot szerzett intézményekkel.
b.) A Tanács részt vesz a szakmai vizsgák vizsgaelnök-jelölési folyamatában – a fentebb
kifejtettek szerint –, melynek köszönhetően aktív kapcsolatot tud fenntartani az
elnökökkel, és eljuttathatja számukra az aktuális információkat. 2011-ben országszerte
42 alkalommal szerveztek szakmai vizsgát a közbeszerzési referens szakképesítés
tekintetében.
c.) A Tanács honlapján a Közbeszerzési oktatás menüpontban közzétételre kerültek
a referens szakképesítéshez kapcsolódó fontos információk, hír formájában pedig külön
figyelemfelhívással támogatja a képzőket, illetve képzésben résztvevőket a Tanács.
Előzőeken túl e menüpontban elérhetők a képző intézmények által megküldött
folyamatban lévő és/vagy lezárult képzéseikről szóló kimutatások, melyek segítséget
nyújthatnak a képzéseket folytatókkal kapcsolatos tájékozódásban.
d.) A közbeszerzési referens-képzések során felmerült problémákat, vizsgaszervezéssel
kapcsolatos technikai kérdéseket, szvk. értelmezésével, felmentés megítélésével
összefüggő problémákat a Tanács igyekezett közösen kezelni az NSZFI-vel.
9. A hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékének vezetése
A Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének ec) pontja alapján a Tanács vezeti a hivatalos közbeszerzési
tanácsadók névjegyzékét.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzéke az ország egyetlen, közbeszerzési
szakértőket tömörítő közhiteles névjegyzéke. Megállapítható, hogy a jogintézmény 2005-ben
történt bevezetése óta sem csökkent iránta jelentősen az érdeklődés. 2011. december 31-éig
1029 tanácsadó került a névjegyzékbe, és bár természetesen időközben számos tanácsadó
törlésre került a névjegyzékből, 2011-ben így is összesen 754 tanácsadó szerepelt a
névjegyzékben.
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a)

A Tanácshoz
alakulása

beérkezett

hivatalos

közbeszerzési

tanácsadói

kérelmek

A 2011. év folyamán 71 kérelmező nyújtott be névjegyzékbe való bejegyzésre irányuló
kérelmet a Tanácshoz, közülük 69-en felvételt nyertek a névjegyzékbe. Kisebb mértékű
csökkenés ugyan tapasztalható a felvételüket kérők számát illetően – egy évvel korábban 98
új tanácsadó került felvételre – a csökkenés azonban a Tanács véleménye szerint alapvetően
arra vezethető vissza, hogy a közbeszerzésekben résztvevők száma, a közbeszerzési
szakembereket felvevő piac mérete „véges”. A közbeszerzésekben már tapasztalatot szerzett
szakemberek jelentős része szerepel a névjegyzéken, így leginkább már csak azok
jelentkezésére lehet számítani, akik a közelmúltban kezdtek a közbeszerzési szakterülettel
foglalkozni.
Továbbra sem jellemző, hogy a kérelmezők jelentős számban ne felelnének meg a jogszabályi
feltételeknek; a tavalyi évben mindössze 2 esetben került sor bejegyzésre irányuló kérelem
elutasítására (a hiánypótlásra történt felhívás nem teljesítése okán).
A névjegyzékbe való bejegyzés hatálya a bejegyzéstől számított három évig tart. A 2011.
évben összesen 160 esetben került sor a tanácsadói jogosultság megújítására. A 2011. évi
megújítások szempontjából aktuális, három évvel azelőtti időszakban ugyan mindössze 100an kerültek bejegyzésre, de a megújítási kérelem a névjegyzékbe történt bejegyzés
hatályának lejártát megelőző kilencven napon belül már benyújtható a Tanácshoz. Ennek
köszönhetően számos olyan tanácsadó, akinek jogosultsága 2012. január 15-ével járt le, már
2011-ben benyújtotta megújítási kérelmét.
Megállapítható, hogy a bejegyzett tanácsadók nagy számban megújítják jogosultságukat,
melyből arra lehet következtetni, hogy a tanácsadók valóban aktívan tevékenykednek a
közbeszerzésekben. Az irányadó szabályok értelmében ugyanis megújításra – egyéb
feltételek teljesítése mellett – abban az esetben van mód, ha a tanácsadó a bejegyzésétől
részt vesz közbeszerzési eljárásokban, mert a megújításkor a bejegyzése óta eltelt időszakra
vonatkozóan igazolnia kell meghatározott számú eljárásban kifejtett közbeszerzési
gyakorlatát. A Titkárság által korábban bevezetett hasznos és ügyfélbarát gyakorlat szerint a
hivatalos közbeszerzési tanácsadók ügyeinek intézésével foglalkozó munkatársak
folyamatosan nyomon követik az egyes tanácsadók bejegyzésének érvényességét, és a
lejáratról, a megújítás módjáról és szabályairól az érintett tanácsadóknak e-mailben
tájékoztatást küldenek a lejárattól számított 90 napon belül. (A Kbt. erre nézve ugyan nem ír
elő kötelezettséget a Tanács számára, azonban tapasztalat szerint jelentős számú tanácsadó
a kellő időben kiküldött figyelemfelhívó levélnek köszönhetően nyújtotta be megfelelő módon
és időben megújítási kérelmét).
A tanácsadók jelentős számából, valamint a tanácsadók adatváltozás bejelentési
kötelezettségéből adódóan – a névjegyzékbe történő bejegyzésre és megújításra irányuló
kérelmek mellett – továbbra is nagyszámú adatmódosítás iránti kérelem került benyújtásra a
Tanácshoz; 2011-ben összesen 93 adatmódosítás iránti kérelem érkezett. (Megjegyezzük,
hogy ezen adat kizárólag az adatmódosításra irányuló kérelmekre vonatkozik, ugyanis a
megújítás iránti kérelmek nagy többsége is tartalmaz egyben adatmódosítási kérelmet,
melyek így nem külön, hanem a megújítási kérelemmel együtt, annak részeként kerülnek
elbírálásra).
A 2011. évben 45 tanácsadó került törlésre a névjegyzékből, ez a mennyiség egy több mint 750
fős jegyzék esetében nem tekinthető számottevőnek. A törlések egy része a tanácsadó saját
kérelmére történt (8 esetben), míg más esetekben azért, mert az érintett tanácsadó
bejegyzésének érvényessége lejárt és nem kezdeményezte megújítását (24 esetben), illetve a
kötelező tanácsadói felelősségbiztosítás hiánya miatt (13 alkalommal).
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b)

A tanácsadói jogintézményt érintő változások

A jogintézmény tekintetében jelentős változást hozott a Kbt. 2010. szeptember 15-ei
módosítása. Ennek következtében a tanácsadók korábbi, meghatározott közbeszerzési
eljárásokba történő kötelező bevonása megszűnt, így opcionálissá vált a közbeszerzési
eljárásokban való részvételük. Bár arra vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal a Tanács,
hogy előzőek következményeképpen milyen mértékben csökkent a tanácsadók bevonásának
száma, a hirdetmények megküldésével kapcsolatos tapasztalatok szerint az ajánlatkérők
eljárásaik előkészítésével kapcsolatban számos szakmai hibát követtek el. E hibák
következtében megemelkedett a jogorvoslati eljárások száma. A Tanács álláspontja szerint
tanácsadó bevonásával a hibák, különösen a nagyobb értékű, nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beszerzéseknél kiküszöbölhetőek lennének.
A tanácsadói jogintézményre vonatkozó, a névjegyzékbe vétellel összefüggő szabályozás a
jogintézmény bevezetése óta nem változott. A 2011. július 20-án kihirdetett és 2012. január
1-jétől hatályos új Kbt. nem tartalmazott a hivatalos közbeszerzési tanácsadókra
vonatkozóan részletszabályokat, hanem a 182. §-a (2) bekezdésének c) pontjában elrendelt
felhatalmazás alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter volt köteles
rendeletet alkotni a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékének vezetésére, a
névjegyzékbe vételére és a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező
közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról. Erre tekintettel a
tanácsadók igénybevételének szabályai, a névjegyzékbe vétel/megújítás/módosítás/törlés
feltételei, a névjegyzék vezetésére vonatkozó eljárási szabályok, a névjegyzék tartalma, a
közbeszerzési gyakorlat igazolása, az igazgatási szolgáltatási díjak egy új rendeletben
kerültek szabályozásra.
A Tanács együttműködött az új rendelet kialakításában, az eddigi több mint hatéves
jogalkalmazói gyakorlatban megszerzett tapasztalatai felhasználásával. Ezek zömmel a
gyakorlatban nem alkalmazható részletszabályok elhagyására, felesleges rendelkezések
eltörlésére, az igazolás módjának ésszerűsítésére vonatkozó javaslatok megtételét
jelentették. 2011. december 30-án kihirdetésre került az új, a hivatalos közbeszerzési
tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30) NFM rendelet, mely 2012. január 1-jétől
alkalmazandó. A tartalmi elemeket itt nem részletezve, újdonságot jelent, hogy a korábbi
kettő helyett egyetlen rendelet tartalmazza a tanácsadókra vonatkozó előírásokat.
c)

A hivatalos közbeszerzési
kapcsolatos tapasztalatok

tanácsadók

kötelező

felelősségbiztosításával

A korábbi évek gyakorlata szerint a Tanács 2011-ben is fokozott figyelmemmel kísérte a
tanácsadói felelősségbiztosítások fennállását. 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 azok az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló tanácsadók
mentesülnek, akik kizárólag a munkáltató ajánlatkérőnek végeznek tanácsadói
tevékenységet.
A Rendelet szerinti felelősségbiztosítások ellenőrzésével összefüggésben a 2011. évben is a
tanácsadók adatváltozás-bejelentési kötelezettsége emelendő ki első sorban (a tanácsadó a
névjegyzékben szereplő, illetőleg tanácsadóvá válásával összefüggő adataiban bekövetkezett
változást köteles a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított öt
napon belül a Tanácsnak bejelenteni). Amennyiben a változás következtében a tanácsadó nem
felel meg a Kbt. által előírt feltételeknek, azaz például nem rendelkezik megfelelő
felelősségbiztosítással, a Tanács törli a névjegyzékből. A Tanács így továbbra is nagy
hangsúlyt helyezett a kötelező szakmai felelősségbiztosítások folyamatos fennállására.
Amennyiben a Tanács ezzel kapcsolatban akár a biztosítótól, akár más forrásból arról
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értesült, hogy valamely tanácsadó nem felelt meg e Kbt.-beli kötelezettségnek, a tanácsadó
törlésre került a névjegyzékből.
d)

Megkeresések, ügyfélszolgálat

2011-ben is munkanapokon, a 8.30 és 12.00 óra közötti ügyfélszolgálati időben a Titkárság
munkatársai telefonos tájékoztatást adtak az érdeklődők számára a hivatalos közbeszerzési
tanácsadókkal összefüggő kérdések, problémák tekintetében; ezen szolgáltatásra
folyamatosan jelentős igény mutatkozik. Amennyiben a tanácsadói intézménnyel kapcsolatos
kérdéseiket írásban (postai úton vagy e-mailben) küldték meg az érintettek, a válaszadásra is
írásban került sor.
10. A Közbeszerzések Tanácsa nemzetközi kapcsolattartása
A Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének o) pontja a Tanács feladataként nevesíti a nemzetközi
kapcsolatok ápolását, mely szerint a Tanács hatáskörébe tartozik a más államok
közbeszerzési szervezeteivel való kapcsolattartás. A közbeszerzési vonatkozású nemzetközi
és uniós szervezetekkel való kommunikáció első helyi felelőse a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium.
A Tanács a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatait a 2011. évben is a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériummal szoros szakmai együttműködésben látta el.
a) Az európai uniós tagságból fakadó feladatok
Európai uniós tagságunkból következően a nemzetközi kapcsolattartást illetően a 2011.
évben is jelentős szerepet kapott az uniós testületekben, a különböző
munkacsoportokban végzett munka.
E körben a Tanács munkatársai részt vettek a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság, az
újonnan alakult Közbeszerzési Szakértői Csoport illetve a Közbeszerzési Tanácsadó
Bizottság elektronikus és statisztikai munkacsoportjainak munkájában. A Közbeszerzési
Tanácsadó Bizottság (ACPC – Advisory Committee on Public Contracts) 2011 szeptembere óta
megkettőzött formában: Közbeszerzési Szakértői Csoport (EXPP – Commission Government
Expert Group) és Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság (ACPC – Advisory Committee on Public
Contracts) keretein belül folytatja munkáját. Míg a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság a
továbbiakban kifejezetten csak a szűk értelemben vett komitológiai ügyeket viszi tovább,
addig az egyéb kérdéseket az új, ún. Közbeszerzési Szakértői Bizottság tárgyalja majd meg.
2011-ben a Tanácsadó Bizottság, illetve a Közbeszerzési Szakértői Csoport (és az említett
munkacsoportok) üléseinek napirendjén kiemelt szerepet kapott az új közbeszerzési
irányelvek megalkotására irányuló munka. A tervek szerint 2012 végén új közbeszerzési
irányelvek elfogadására kerül sor. Az Európai Bizottság 2011. december 20-án hozta
nyilvánosságra az erre irányuló javaslatokat, melyek a hatályos 2004/17/EK és 2004/18/EK
irányelveket váltanák fel, így rögzítenék a jövőben a közszolgáltató, illetve a klasszikus
szektor közbeszerzéseire irányadó új, modernizált szabályokat, valamint külön irányelvtervezet készült a koncessziókra vonatkozó uniós szabályokról.
Az ülések napirendjén szerepeltek továbbá – többek között – a strukturális alapokból
finanszírozott projektekkel kapcsolatban észlelt problémák és ezzel összefüggésben a
közbeszerzési szabályok alkalmazása hatékonyságának növelésére, az ellenőrző rendszerek
átalakítására irányuló uniós elképzelések, a védelmi irányelv3 átültetésének helyzete a
tagállamokban, valamint a WTO Közbeszerzési Megállapodásával (GPA) kapcsolatos
tárgyalások helyzetének áttekintése.

3
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
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Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009. augusztus 20-án került kihirdetésre 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 állt rendelkezésükre, hogy nemzeti jogrendszerükbe átültessék
az irányelvet. A védelmi irányelv rendelkezéseinek a magyar jogba történő átültetése
érdekében egy új Kormányrendelet4 megalkotására, illetve egy korábbi Kormányrendelet5
módosítására került sor, melyek véleményezésében a Tanács is aktívan közreműködött.
A Bizottság a Közbeszerzési Szakértői Csoport 2011 szeptemberi ülésén tájékoztatta a
tagállamokat a tervezett új közbeszerzési értékhatárokról és átadta annak a közleménynek a
tervezetét, mely az Euróban kifejezett értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott
értékeit tartalmazza. A 2011. november 30-án elfogadott rendelet az értékhatárok kisebb
mértékű emelését valósította meg.6
A Közbeszerzési Szakértői Csoport 2011 decemberében megtartott ülésén a Bizottság
tájékoztatta a tagállamokat, hogy be kívánja vezetni a tagállamok részéről évenként
kidolgozandó Éves Közbeszerzési Beszámoló (Annual Implementation Report on Public
Procurement) benyújtásának kötelezettségét. Ennek összeállításához egy adatlapot küldenek
meg a tagállamok részére, hogy az abból nyert információk alapján minél teljesebb képet
kapjanak. A Bizottság az éves közbeszerzési beszámolót a Magyarország vonatkozásában
rendelkezésre álló adatok alapján kitöltött kérdőív segítségével mutatta be a tagállamok
számára, figyelemmel arra, hogy Magyarország tekintetében különösen sok adat volt
számukra ismert, mivel a Tanács éves beszámolója nagyon sok hasznos információt nyújt e
témakörben.
b) Együttműködés az OECD közbeszerzési vonatkozású tevékenységében
A korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően a Tanács a 2011-ben is aktívan
közreműködött az OECD Integrity munkacsoportjának tevékenységében. 2011-ben az OECD a
Közbeszerzés tisztaságának előmozdításáról szóló 2008-as ajánlása (Recommendation on
Enhancing Integrity in Public Procurement) megvalósításának utóbbi három évben tett
lépéseit vizsgálta, on-line kérdőív formájában. A Tanács az időközben megtett magyar
lépéseknek megfelelően állította össze a válaszokat, együttműködve a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal.
A Tanács részt vett az OECD Korrupció elleni küzdelemről szóló egyezménye végrehajtása
értékelésének egyeztetésében is. Az ún. Phase 3, azaz harmadik körös értékelés keretében
az OECD a Külföldi közhivatalnokok nemzetközi üzleti kapcsolatokban elkövetett vesztegetése
elleni küzdelemről szóló egyezmény (Convention on Combating Bribery of Foreign Public
Officials in International Business Transactions) és a 2009-es Vesztegetés elleni további
lépésekről szóló ajánlás (Recommendations on further combating bribery) megvalósítása
érdekében hazánkban tett lépéseket vizsgálta. A Tanács e munkafolyamat aktív részeseként
közreműködött az OECD Titkársága által 2011 júliusában megküldött értékelő kérdőív
közbeszerzési vonatkozású részeinek megválaszolásában, majd a Tanács munkatársai részt
vettek az OECD által delegált értékelő csoport budapesti látogatásán is (on-site visit). A
végleges értékelő jelentést az OECD Korrupció Elleni Munkacsoportja várhatóan 2012 nyarán
tárgyalja majd.

4

A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági
intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet.
5
A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt
áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII.
30.) Korm. rendelet.
6
A 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési
eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történ módosításáról szóló 1251/2011/EU bizottsági rendelet
a Bizottság 2011/C 353/01 számú közleménye a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv értékhatárainak megfelel értékekről [megjelent: Hivatalos Lap C 353/01, 2011. december 3.].
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A Tanács a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megkeresése nyomán részt vett az OECD
versenysemlegesség kérdését vizsgáló kérdőíve közbeszerzési vonatkozású részeinek
megválaszolásában. A kérdőív a versenysemlegesség fogalma alatt arra a helyzetre
koncentrált, amelyben a piacon egy gazdasági szereplő sem részesül előnyökben, illetve
szenved hátrányokat kifejezetten a tulajdonosi viszonyokra visszavezethetően. A
válaszadókat arra kérték, hogy szolgáltassanak információkat arról, hogy milyen
versenyhelyzetben vannak azok a vállalkozások, melyek nem állnak közvetlenül a kormány
irányítása alatt (engedély birtokában működő gazdálkodók, nemrégiben privatizált
vállalkozások, stb.).
c) Részvétel a Közbeszerzési Hálózat (PPN) munkájában
A Közbeszerzések Tanácsa 2011-ben is részt vett a Közbeszerzési Hálózat (PPN) munkájában.
A Tanács képviseltette magát a PPN 2011 júliusában megrendezett plenáris ülésén, amelyen
elsősorban az alábbi témák kerültek megvitatásra: az ajánlatkérők eszköztárának javítása, a
környezetvédelmi, szociális és innovatív szempontok a közbeszerzésekben, harmadik
országok hozzáférése az EU közbeszerzési piacához. A közbeszerzési irányelvek tervezett
reformja kapcsán felvetett főbb témaköröket, célkitűzéseket vitatták meg a PPN tagjai. Így
szóba került a rugalmasabb eljárások iránti igény, a tárgyalásos eljárások szélesebb körben
történő alkalmazása, melyet minden tagállam támogatna, a kiválasztási és odaítélési
kritériumok rugalmasabb megközelítése, továbbá fontos lehet a korábbi teljesítmény
figyelembevétele, az értékhatárok esetleges növelése, a szerződés módosítására vonatkozó
szabályok felülvizsgálata. A környezetvédelemre, a társadalmi befogadásra vagy az innováció
támogatására vonatkozó megfontolások a beszerzési eljárás más-más szakaszaiban
lehetnek mérvadóak, jellegüktől függően. A harmadik országok szállítónak hozzáférésével
kapcsolatban a tagállamok megvitatták, hogyan lehetne erősíteni az EU befolyását a
nemzetközi tárgyalásokon, hogy kiegyensúlyozottabb piacnyitás legyen biztosított az Európai
Unióban és külföldön egyaránt. A közbeszerzési irányelvek kifejezetten utalnak a WTO
Kormánybeszerzési Megállapodására (GPA), amely kimondja, hogy az aláíró országok
ajánlattevőire és termékeire a Megállapodás által meghatározott szabályozás alkalmazandó.
Ennek megfelelően a GPA-t aláíró harmadik országok gazdasági szereplői ugyanabban az
elbánásban részesülnek, mint az európai gazdasági szereplők a GPA-ban meghatározott
feltételek szerint. Problémaként merült fel, hogy az európai uniós vállalatok nem mindig
egyenlő alapokon versenyeznek a külföldi vállalatokkal, amely negatív hatással van az EU
tárgyalási pozícióira a piacokhoz való nagyobb hozzáférésért folyó nemzetközi
tárgyalásokban.
2011-ben a PPN soros elnöki tisztét – Olaszországot követően – Svédország vette át. A
hatékonyság növelése érdekében a PPN üléseket közvetlenül az ACPC és EXPP üléseket
követően vagy azokat megelőzően tartják. A svéd elnökség az általa 2011. évben szervezett
első PPN ülésen a szakmai együttműködés hatékonyságának növelése érdekében
munkacsoportok felállítását is kezdeményezte, így az ún. in-house, azaz házon belüli
együttműködések egy sajátos körére, a közszféra együttműködéseire irányadó uniós jog
értelmezésével kapcsolatos problémák tárgyalására már munkacsoportok keretein belül
került sor. Az ülést megelőzően a svéd elnökség kérdőívet állított össze a tagállami
megoldások, álláspontok feltérképezésére e témával összefüggésben. A Tanács –
együttműködve a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal – összeállította a magyar jogszabályi
háttérnek és gyakorlatnak megfelelően a válaszokat, és részt vett a PPN decemberi ülése
keretében e tárgykörben szervezett munkacsoport megbeszélésen is.
A PPN tagjaitól a korábbi évekhez hasonlóan számos nemzetközi megkeresés érkezett
intézményünkhöz, így többek között a kizáró okok külföldi ajánlattevők általi igazolásával, az
eljárások eredménytelenségével, a magyar közbeszerzési jogorvoslati rendszer
sajátosságaival, az egybeszámítási szabályok magyarországi értelmezésével kapcsolatban. A
PPN 2011-ben a védelmi irányelv tagállami átültetését is vizsgálta kérdőív formájában, a
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magyar helyzetnek megfelelő válaszokat – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyásával
– Tanács állította össze és küldte meg a szervezet részére.
d) Kétoldalú nemzetközi kapcsolatok
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Tanács a 2011. évben is nagy hangsúlyt fektetett
a kétoldalú nemzetközi kapcsolatok fenntartására, fejlesztésére.
2011. április 11-12-én került megrendezésre Budapesten a High-level event on precommercial procurement – towards a smarter research and innovation procurement strategy
for Europe című nemzetközi konferencia, melyen a portugál Nemzeti Közbeszerzési Ügynökség
részéről az Ügynökség Végrehajtási Bizottságának elnöke, Paulo Magina úr is részt vett, és a
tanulmányút keretében 2011. április 12-én a Közbeszerzések Tanácsához is ellátogatott.
A látogatás során sor került a magyar és portugál közbeszerzési rendszer részletes
bemutatására. Magina úr beszámolt a 2008-as portugál reformok tapasztalatairól, az általuk
működtetett központosított közbeszerzési rendszer sikeréről, az elektronikus eljárások
alkalmazásáról. A Tanács részéről röviden bemutatásra került a magyar közbeszerzés
intézményrendszere, a Tanács feladatai, a hirdetményellenőrzési rendszer működése és a
Közbeszerzési Döntőbizottság munkája, valamint a közbeszerzési adatbázis fejlesztésének
terve is. A találkozó eredményeképp a jövőbeni szorosabb együttműködés kialakításában és a
további tapasztalatcserében állapodtak meg a résztvevő felek.
A 2011. szeptember 11-17. között megrendezésre került tanulmányútja során az Észt
Jogászok Szövetségének delegációja a Közbeszerzések Tanácsához is ellátogatott. A húszfős
észt delegációt a Tanács vezető munkatársai fogadták.
A látogatás alkalmával sor került a magyar közbeszerzési rendszer részletes bemutatására,
melyet szakmai egyeztetés követett. Az észt delegáció tagjai az észt közbeszerzési rendszer
ismertetését követően megvitatták közbeszerzésekkel kapcsolatos kérdéseiket, saját
tapasztalataikat a Tanács képviselőivel.
2011. november 24-én a dél-koreai Közbeszerzési Szolgálat vezetői tettek látogatást a
Tanácsnál. A megbeszélésen a koreai Közbeszerzési Szolgálat Nemzetközi Együttműködési
Részlegének igazgatója és igazgató-helyettese mellett a Koreai Köztársaság magyarországi
nagykövetségéről Hong Yup Lee tanácsos úr is részt vett. A megbeszélésre a Tanács
székhelyén került sor.
A látogatás alkalmával mind a magyar, mind a dél-koreai közbeszerzési rendszer
ismertetésére sor került: Je Eon Jeong igazgató úr röviden bemutatta a koreai Közbeszerzési
Szolgálatot, amely a központosított közbeszerzések lebonyolításáért felelős. A Közbeszerzési
Szolgálat elektronikus közbeszerzési rendszert (KONEPS) működtet, mely a hirdetmények
közzétételétől egészen a fizetésig biztosítja a teljes közbeszerzési folyamat elektronikus
lebonyolítását. Je Eon Jeong úr elmondta, hogy az e-közbeszerzés segítségével jelentős
eredményeket értek el a közbeszerzések hatékonyságának, átláthatóságának növelésében és
a korrupció visszaszorításában.
Bemutatásra került a Tanács felépítése és feladatai, valamint a koreai delegáció arról is
tájékoztatást kapott, hogy Magyarországon a közeljövőben új közbeszerzési törvény lép
hatályba, kitérve az új törvény megalkotásának indokaira.
A bemutatkozásokat és a szervezetek felépítésének ismertetését szakmai egyeztetés
követte, különös tekintettel az e-közbeszerzések európai és ázsiai helyzetére, a jövőbeni
fejlődési lehetőségekre, a különböző elektronikus rendszerek sajátosságaira.
A megbeszélés eredményeképp a szervezetek vezetői megállapodtak abban, hogy a két
szervezet a jövőben is tartja a kapcsolatot a kölcsönös tapasztalatcsere és
információáramlás érdekében. A koreai fél már jelezte is további együttműködési szándékait
egy Magyarországon 2012-ben tervezett közös koreai-magyar rendezvény megvalósításának
felvetésével.
A kétoldalú nemzetközi kapcsolattartásra vonatkozó tanácsi feladat keretében a Tanács által
2011. novemberében szervezett (ld.: a Tanács oktatási tevékenysége) nemzetközi
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konferencia külföldi résztvevőivel való találkozáson túl, a 2011. év során a Tanács nemzetközi
kapcsolattartással foglalkozó munkatársai a más tagállamok közbeszerzési szervezeteitől,
illetőleg külföldi magánszemélyektől írásban érkező közbeszerzési tárgyú megkereséseket is
megválaszolták.
e) Egyéb nemzetközi vonatkozású feladatok ellátása
A Tanács 2011-ben ismét aktualizálta a Kbt. 63. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló az Európai Unióban és az
Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők alvállalkozók és erőforrást nyújtó
szervezetek vonatkozásában irányadó útmutatóját, figyelemmel az Európai Bizottság által
működtetett e-Certis rendszerre.
A Tanács munkatársai 2011-ben is részt vettek nemzetközi közbeszerzési tárgyú
konferenciákon és szemináriumokon, hogy az így megszerzett szakmai tapasztalatokat a
magyar gyakorlatba átültethessék, munkájuk során hasznosíthassák.
E rendezvények közül kiemelendő az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)
Szentpéterváron megrendezett konferenciája, melyen az EBRD bemutatta közbeszerzési
témakörben készített regionális felmérésének eredményeit. A felmérés 29 EBRD tagállam –
közöttük Magyarország – közbeszerzési jogi kereteinek elemzésére vállalkozott. Az EBRD a
tanulmány elkészítésével reflektálni kívánt az egyes országok közbeszerzéssel kapcsolatos
reformtörekvéseire, továbbá útmutatót kívánt adni e folyamatok segítése és ösztönzése
érdekében, értékelve a közbeszerzési eljárások egyes szakaszait, kitérve a megismert
legjobb gyakorlati megoldásokra. A tanulmány bemutatja a 29 EBRD tagállam „közbeszerzési
profilját”, különböző szempontok szerint értékelve és elemezve az egyes országokat. 2010ben a Tanács is válaszolt az EBRD által összeállított kérdőívre. A konferencián bemutatott
tanulmány alapján Magyarország mind közbeszerzési joganyagának, mind jogorvoslati
gyakorlatának színvonalát tekintve a térség élen járó országai közé tartozik.
A rendezvényen az EBRD államok közbeszerzési hatóságainak delegáltjai beszámoltak
legfrissebb közbeszerzési reformjaikról, így a Tanács képviselői bemutathatták az új
közbeszerzési törvény elkészítésének főbb célkitűzéseit, az új jogszabály által bevezetésre
kerülő legfontosabb változásokat.
11. A közbeszerzésekről szóló nyilvántartások vezetése
A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének ea) illetve f) pontja értelmében
nyilvántartást vezet az ajánlatkérőkről, valamint a közbeszerzésekről. A 2011. évi
statisztikai adatokat a Beszámoló melléklete tartalmazza.
A statisztikai nyilvántartásunk elsődleges forrásai a Közbeszerzési Értesítőben közzétett
tájékoztatók az eljárások eredményeiről. A rendelkezésre álló adatok egy kisebb része az
ajánlatkérők által a Hatóságnak beküldött éves statisztikai összegezés mintákból származik.
A közbeszerzési statisztikai adatokkal kapcsolatban a Hatóságnak 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 Hatóság nyilvántartásokkal kapcsolatos egyik legfontosabb célja, hogy a Kbt. hatálya alá
tartozó, bejelentkezésre kötelezett szervek minél szélesebb köre regisztráljon az
ajánlatkérői nyilvántartásra illetve a jegyzéken már szereplő ajánlatkérők rendszeresen
aktualizálják adataikat, biztosítva ezzel a lista naprakészségét. Az erőfeszítések
eredményeképpen az adataikat frissített, a közbeszerzési piacon feltehetően aktív (a Hatóság
honlapján felülvizsgáltként jelölt) ajánlatkérők száma a nyilvántartásban a beszámolási
időszak végére 4400 körülire emelkedett a 2010. év végi kb. 3600-ról.
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12. A Közbeszerzések Tanácsa feladatainak ellátásával összefüggő kérdések
A Kbt. 392. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzések Tanácsa Testülete üléseit szükség
szerint, de évente legalább hat alkalommal tartja.
A Tanács az elmúlt évben összesen hét ülést tartott, melyek közül hatra a 2011. évre
elfogadott munkatervvel összhangban került sor, míg további egy 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, az ajánlások felülvizsgálata, új útmutatók kiadása, a
Tanács gazdálkodásával összefüggő ügyek, stb.)
A Kbt. év közbeni módosítására tekintettel – a módosítás által bevezetett rendelkezéseknek
az SZMSZ-en történő átvezetése érdekében – szükségessé vált a Közbeszerzések Tanácsa
Szervezeti és Működési Szabályzatának kiigazítása, többek között a Közbeszerzések Tanácsa
feladatkörei, szervezeti felépítése, továbbá az elnöki és a főtitkári jogkörök egyes pontjai
tekintetében.
Elő kellett készíteni a 2012. január 1-jén hatályba lépő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény alapján a Közbeszerzések Tanácsa átalakulását Közbeszerzési Hatósággá.
A Döntőbizottság vezetésében is változás történt. A Tanács 2011. szeptember 28-i ülésén dr.
Kövesdi Zoltánt választotta a Döntőbizottság elnökévé.
13. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékének vezetése
A régi 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.
A beszámolási időszakban tovább csökkent a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén
szereplők száma, melynek alapvető oka továbbra is az, hogy a közbeszerzési eljárások
feltételrendszerét a jelenlegi minősítési szempontoknál szigorúbban határozzák meg az
ajánlatkérők, 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).
A minősített ajánlattevői státuszra vonatkozó új jogszabályi környezet (új Kbt. és végrehajtási
rendeletek) szerint meghatározott új minősítési szempontokkal kapcsolatban még nem áll
rendelkezésre elegendő tapasztalat következtetések levonásához.
14. A Közbeszerzések Tanácsa gazdálkodása
A Közbeszerzések Tanácsa alaptevékenységének ellátását a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény7
szabályozza. A Kbt. célja a közpénzek ésszerű felhasználása,
átláthatóságának és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a
közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása. A Kbt.-ben meghatározott célok
érvényre juttatására érdekében alapította az Országgyűlés a Közbeszerzések Tanácsát, amely

7

2012. január 1-től: 2011. évi CVIII. törvény
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feladatát a fentiek szellemében hatékonyan látja el, és tevékenységéről évenként beszámol a
felügyeletét közvetlenül gyakorló Országgyűlésnek.
A Tanács 2011. évben 1 270 585 ezer forint saját bevételből, 147 174 ezer forint
költségvetési támogatásból, valamint 1 417 931 ezer forint előző évi
pénzmaradványból gazdálkodott.
A saját bevételek hirdetményellenőrzési- és közzétételi díjakból, 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 bírság 50%-ából
tevődtek össze.
A Tanács 2011. évi költségvetésének módosítására jellemzően kormányzati intézkedés, a
pénzmaradvány igénybevétele, a bevétel-elmaradás (költségvetés-csökkentés), valamint a
költségvetés végrehajtása során felmerült igényeknek megfelelően belső átcsoportosítás
miatt került sor: kormányzati hatáskörben 2,6 millió forint összegű, felügyeleti hatáskörben 324,5 millió forint összegű és intézményi hatáskörben 2 784 millió forint összegű
költségvetés módosítás történt.
Az Állami Számvevőszék a 2011. évi beszámoló auditálása során eltérést nem állapított meg.
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A költségvetési előirányzatok alakulását az alábbi táblázatok szemléltetik (millió
forintban):

Bevétel

Támogatás

Kiadásból
személyi
juttatás

1.649,5

114,6

668,4

2,6

-

2,6

2

Irányító szervi

-317,3

-317,3

-

-33,2

Intézményi

2.784,0

2.784,0

-

96

2011. évi módosított
előirányzat

4.263,4

4.116,2

147,2

733,2

Bevétel

Támogatás

Kiadásból
személyi
juttatás

1.649,5

114,6

668,4

2,6

-

2,6

2

Irányító szervi

-317,3

-317,3

-

-33,2

Intézményi

2.784,0

2.784,0

-

96

2011. évi módosított előirányzat

4.263,4

4.116,2

147,2

733,2

Megnevezés

Kiadás

2010. évi CXXX. Törvény szerinti
előirányzat

1.794,1

Módosítások jogcímenként
Kormány

Megnevezés

Kiadás

2010. évi CXXX. Törvény szerinti
előirányzat

1.794,1

Módosítások jogcímenként
Kormány

A Tanács a Kbt.-ben, és az egyéb, központi költségvetési szervek részére előírt
jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően végezte munkáját 2011-ben.
A Tanács szervezetében a 2011. évben nem történt változás.
A Tanács létszáma 2011-ben eredeti előirányzatként 96 fő volt, amely létszám-előirányzat év
közben nem változott. A megbízási szerződéssel és részmunkaidőben foglalkoztatott
munkavállalók figyelembe vételével 2011. év végére a munkajogi létszám 96 fő volt, 89 fő
foglalkoztatotti létszám mellett.
A Tanács alaptevékenysége keretében a tervezettnél 34%-kal alacsonyabb bevételt realizált
910 484 ezer forint összegben. A 2010. évi pénzmaradvány igénybevételével a bevételek
mindösszesen 1 270 600 ezer forintra teljesültek, amely az előző évihez képest 30%-os
teljesítést mutat.
Az eszközök és források egyező mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 25,3 %-kal
csökkent. A legnagyobb csökkenés – az alacsony bevételi teljesítés miatt – a pénzeszközök
soron jelentkezett. A forrásoknál legjelentősebben a költségvetési tartalékok csökkentek,
mert alacsony volt a tárgyévi maradvány is.
A bevételek teljesítésére az alábbi tényezők hatottak:
−
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A bírságbevételek nagyságát befolyásolta, hogy a Döntőbizottság azon eljárásokkal
összefüggésben, amely eljárásokban a szabálysértés orvosolható, nem-, vagy csak
csekély mértékben szabott ki bírságot, illetve a bírság megállapítása során vizsgálta

−

−

az eljárás alá vont ajánlatkérő fizetőképességét a bírság nagyságának
meghatározásakor. Ennek megfelelően a bírság bevételünk 76%-ra teljesült.
a közbeszerzési törvény 2010. szeptember 15-én hatályba lépett módosítása
megszüntette a hirdetmények kötelező ellenőrzését, ezzel együtt az ellenőrzésért
fizetendő díjat. A módosítást követően kizárólag azon ajánlatkérők fizettek
ellenőrzési díjat, akik kérték az ellenőrzést. Ennek hatása látványosan 2011. február
hónaptól kezdődően jelentkezett. Így az 1 112 000 ezer forint eredeti előirányzatként
megtervezett hirdetményellenőrzési díj mindösszesen 736 230 ezer forintra (66%-ra)
teljesült.
A pénzmaradvány összegét befolyásolta, hogy 2011. év októberében a Kormány a
1334/2011. (X.13.) Korm. határozattal, a 2012. évi hiánycél tartása érdekében a
meglévő pénzmaradvány tekintetében maradványtartási kötelezettséget rendelt el,
melyet 2011. december 29-én feloldott.

A tartósan adott kölcsönök között a dolgozóknak nyújtott lakásépítési és vásárlási
támogatás összege szerepel, amelynek év végi záró értéke 39,7 millió forintra csökkent a
nyitó állomány 44,3 millió forintos összegéből. Év közben 1 millió forint kölcsön került
kiutalásra, a folyósított kölcsönökből 10,9 millió forintot a dolgozók az év során törlesztettek.
A Tanács a 2011. évben folytatta egyrészt a korábban megkezdett különböző
rendszerfejlesztéseit, másrészt új informatikai eszközök és alkalmazások beszerzését és
bevezetését indította el. A Tanács a meglévő rendszerei folyamatos frissítésével,
továbbfejlesztésével igyekezett megfelelni a változó jogszabályi környezet és az ügyfelek
igényeinek (e körbe sorolhatók különösen a hirdetményfeladáshoz és közzétételhez
kapcsolódó szakrendszerek továbbfejlesztései).
A pénzügyi tevékenység informatikai támogatásának megoldása, rendszerszerű
üzemeltetésének megvalósítása keretében 2011. év januárjában éles működéssel
teljeskörűen bevezettük a Forrás SQL Kincstári Gazdálkodási Rendszert.
Ezzel párhuzamosan valamennyi egyedileg használt, elavult informatikai program kiváltását
megvalósítottuk: a pénzügyi-számviteli rendszeren belül rendszerszerűen működik a
kötelezettségvállalás nyilvántartása, szállítói számlák nyilvántartása, a főkönyvi könyvelés, a
határozatok pénzügyi analitikája és bonyolítása (bírságok, perköltségek), a tárgyieszköznyilvántartás (leltár program), valamint a vevő számlák kezelése. Így a pénzügyi folyamatok
integráltan, a jogszabályoknak megfelelően, hatékonyan működnek kevesebb élő munka
ráfordítással, nagyobb biztonsággal és pontossággal.
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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.
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 ítéleteket is alkalmazza.
Az irányelvek átültetésére hozta meg a hazai jogalkotó a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvényt, mely 2004. május 1. napján lépett hatályba. A 2011. december 31. napjáig
hatályos törvényt 55 alkalommal módosította a jogalkotó, amely a jogalkalmazók
számára nem egy esetben okozott jogértelmezési problémát.
Áttekintve a 2011. év jogorvoslati ügyeit, levonható az a következtetés, hogy tovább éleződött
az ajánlattevők közötti verseny. Az ajánlattevők számos esetben kívánják elérni, hogy a többi
ajánlattevő ajánlata érvénytelenné nyilvánításra kerüljön, akár még azon az áron is, hogy
emiatt a közbeszerzési eljárás is eredménytelenül – és lassan – fejeződjön be. Az
ajánlatkérők közbeszerzési eljárásai ez okból időben jelentősen elhúzódhatnak, jellemzővé
vált, hogy ugyanazon közbeszerzési eljárást többször is megtámadnak a Döntőbizottság előtt.
A gazdasági válság hatása jelentkezett abban, hogy évek óta folyamatosan magas 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 (munkavállalói
foglalkoztatás, annak terhei, stb.) betartó vállalkozók velük szemben hátrányba kerülnek,
emiatt kezdeményeznek jogorvoslati eljárásokat. Észlelhető volt az is, hogy az ajánlatkérők
sem kívántak kirívóan alacsony ellenszolgáltatást ajánló ajánlattevőkkel szerződést kötni,
mivel annak hátrányos következményei (pl. a teljesítés ellehetetlenülése) őket sújtaná.
A törvényi szabályozás biztosítja a széles körű nyilvánosságot, 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 alacsony azon jogviták száma, amelyeket a szerződések jogsértő módosítása,
illetve teljesítése miatt kezdeményeztek.
1.2. A jogorvoslati eljárások kezdeményezése, a jogorvoslati ügyek számának alakulása
A 13. sz. táblázat mutatja be, hogy 1996-tól kezdődően miként alakult a Döntőbizottság előtt
folyamatban volt jogorvoslati eljárások száma. A Döntőbizottság előtt 2011. évben összesen
1011 jogorvoslati eljárás indult, amely azonos a 2010. évi jogorvoslati eljárások számával.
A közbeszerzési törvény meghatározza, hogy kik jogosultak jogorvoslati kérelmet benyújtani.
Egyrészt jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be a közbeszerzési eljárás közvetlen résztvevői
(ajánlatkérő, részvételre jelentkező, ajánlattevő), másrészt pedig az ajánlati, ajánlattételi vagy
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részvételi felhívással, a dokumentációval, illetve ezek módosításával kapcsolatban a
közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamarák, vagy érdekképviseleti szervek. Az
ajánlattevők, részvételre jelentkezők vagy egyéb érdekeltek számára abban az esetben
engedi meg a törvény jogorvoslati kérelem benyújtását, ha jogukat vagy jogos érdeküket a
közbeszerzési törvénybe ütköző magatartást sérti, vagy veszélyezteti.
Hosszú időszak jogalkalmazási problémáját oldotta meg a Legfelsőbb Bíróság
Kfv.VI.39.075/2010/17. számú iránymutató ítélete, amely megállapította, hogy a közös
ajánlattétel lehetősége a konzorciumot a Kbt. 4. § 1. pontja szerinti ajánlattevői pozícióba
nem emeli, részére a jogorvoslat jogát nem biztosítja. Nincs olyan speciális jogi norma, amely
a konzorciumot jogalanyisággal felruházná, ügyféli minősége pedig csak a konzorcium
tagjainak állapítható meg. A jogorvoslati kérelem előterjesztésére a konzorcium tagjai
külön-külön, vagy önállóan jogosultak. Önmagában - egyéb jogszabályi rendelkezés hiányában
- a konzorciális megállapodással nem jön létre a szerződő felektől elkülönült jogi személy,
amelynek a felektől független önálló jogi érdeke lenne. Sem a Kbt., sem más jogszabályok a
konzorciumot jogalanyisággal, jogképességgel nem ruházzák fel, a konzorcium önállóan a
saját neve alatt nem szerezhet jogokat, nem vállalhat kötelezettséget, így a jogorvoslati
eljárásban a közigazgatási szerv előtti önálló megjelenésre, jogorvoslati kérelem saját neve
alatt történő előterjesztésére sem jogosult.
A 2010. évi 695 jogorvoslati kérelmezőhöz képest 2011-ben összesen 810 kérelmező nyújtott
be jogorvoslati kérelmet a Döntőbizottsághoz (18. sz. melléklet). Megállapítható, hogy az
elmúlt évben 16,5 %-kal emelkedett meg a jogorvoslati kérelemre indult jogorvoslati
eljárások száma.
A Döntőbizottság előtti jogorvoslati ügyek alapján rögzíthető, hogy az ajánlatkérők minden
évben, így 2011-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 pályázati felhívások és dokumentációk ellen benyújtott kérelmek száma. A korábbi évekhez
képest a 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 jogosult a Közbeszerzések Tanácsának
elnöke, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormány
általános hatáskörű területi államigazgatási szerve és a helyi önkormányzatok törvényességi
ellenőrzéséért felelős szerv, a kincstár, az országgyűlési biztos, a közbeszerzéshez
támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő
szervezet, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet, a
Gazdasági Versenyhivatal, a kormány által az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások
ellenőrzésére kijelölt szerv, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter.
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A 2010. évi 156 hivatalbóli kezdeményezéshez képest 2011. évben a hivatalbóli
kezdeményezések száma 17%-kal csökkent, 130 esetben nyújtottak be hivatalból
kezdeményezést az arra jogosultak. (18. sz. melléklet).
Legnagyobb mértékben, több mint 55 %-ban a támogatást nyújtók, illetőleg közreműködő
szervezetek nyújtottak be hivatalbóli kezdeményezést.
1.3. A Döntőbizottság elnökének feladatai 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 adniuk a Döntőbizottság elnöke számára a választott
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásfajtát megalapozó körülményekről,
valamint meg kell küldeniük az ajánlattételi felhívást, és közölniük 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 tárgyalásos
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 az ajánlatkérők 2010. évben
indították a legtöbb hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást,
összesen 2082-t. Az ajánlatkérők 2011. évben 1359 esetben indítottak hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárást, amely több, mint 35 %-os csökkenést jelent az
előző évhez képest (15. sz. melléklet).
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. 2009. évben 20 %, 2010-ben 17,6 %, a jelen beszámolási időszakban
pedig 28,25 % volt az arányuk az összes hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
viszonylatában.
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: 2009. évben 35 %, 2010. évben 28,7 %, 2011. évben 18,1 %.
Kismértékű változást mutat azon hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások
aránya, amelyeket az eredménytelenül zárult nyílt, meghívásos eljárást követően választottak
az ajánlatkérők.
Az ilyen eljárásfajták előfordulása 2009. évben 12,4 %, 2010. évben 17 % volt. A beszámolás
időszakában az előző évekhez képest növekedett, az összes hirdetmény nélküli eljáráshoz
viszonyítottan 0,9 %-os volt a részesedése.
A kiegészítő építési beruházásra, illetve szolgáltatásra alapított hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárások aránya az előző év 25,4 % arányához képest 8,9 %-os arányban
csökkent.
A rendkívüli sürgősség miatt indított eljárások aránya - a 2004. évi kiemelkedően magas
28,8 %-hoz képest - csökkent. 2009. évben 7 %, 2010. évben 11,3 % volt. A beszámolási
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időszakban ezen jogalap előfordulása ugyanakkor növekedett, 5,8 %-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,
677 esetben hívta fel a Döntőbizottság elnöke ajánlatkérőket hiánypótlásra, mely a
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások összes számához képest 49,8 %-os
részt képvisel. A hiánypótlási felhívásra általában az 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 az ajánlatkérők visszavonják az ajánlattételi
felhívásukat, ha a Döntőbizottság elnöke által kiküldött hiánypótlási felhívás alapján
aggályosnak ítélik eljárásuk jogszerűségét. 2011-ben 49 esetben vonták vissza ajánlatkérők a
közbeszerzési eljárásukat indító felhívásukat.
A Döntőbizottság elnöke a közbeszerzési törvényben meghatározott rövid, 15 napos
határidőn belül kezdeményezhet jogorvoslati eljárást az 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 a 2011. évben összesen 44 esetben kezdeményezett
jogorvoslati eljárást az ajánlatkérők által indított, hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárások ellen, melyet a 19-20. sz. melléklet mutat be.
A 2011. évi 44 esetben előfordult hivatalbóli kezdeményezés a Döntőbizottság elnöke
részéről azt jelenti, hogy az 1359 összes hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
3,2 %-a tekintetében élt jogorvoslat kezdeményezési jogosultságával.
A 21. sz. melléklet mutatja be a Döntőbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett
jogorvoslati eljárásokban meghozott döntéseket. Ajánlatkérők változatlanul nagyon magas
arányban, közel 27,2%-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 26 esetben
bírálta el a Döntőbizottság elnökének hivatalbóli kezdeményezését és 84 %-ban jogsértést
állapított meg, valamint további jogkövetkezményeket alkalmazott, míg 16 %-ban állapította
meg a Döntőbizottság jogsértés hiányát.
Ebből az a következtetés vonható le, hogy ezen eljárásfajta tekintetében indokolt növelni a
jogorvoslati eljárást eredményező elnöki kezdeményezések számát, hogy a közbeszerzési
szabályok ezen „privilégizált” eljárásban is hatékonyan érvényesíthetőek legyenek és a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ne váljon a kiskapuk megkeresésének útjává.
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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.
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 2009. évben 471 (az összes jogorvoslati eljárás 55 %-a), 2010-ben
598 (az összes jogorvoslati eljárás 59,1 %-a) volt. A beszámolás évében összesen 593
esetben kezdeményeztek önkormányzatok, önkormányzati költségvetési szervek, illetve
települési önkormányzatok társulásainak közbeszerzési eljárásai ellen jogorvoslati eljárást.
Ez azt jelenti, hogy 2011-ben a részesedésük aránya tovább emelkedett, 58,6 %-ra nőtt (22.
sz. melléklet). 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. A közbeszerzési eljárásokat ritkábban folytató önkormányzatok
ugyanakkor
nehezebben
igazodnak
el
a
közbeszerzési
törvény
összetett
szabályrendszerében és emiatt követnek el egyes esetekben jogsértéseket, ezért indokoltnak
tűnik külső szakemberek bevonása a megalapozott eljárások lefolytatása érdekében.
A központi költségvetési szervek ellen indult jogorvoslati eljárások száma 2011. évben
arányában lényegesen nem változott.
2009. évben 159 (18 %), 2010. évben 186 (18 %) eljárás volt folyamatban. 2011. évben az
ellenük indított jogorvoslati eljárások száma 194-re nőtt, mely az összes jogorvoslati eljárás
19,1 %-át jelenti (22. sz. melléklet).
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 az ajánlatkérők megalapozottan és jogszerűen válasszák ki eljárásuk nyertesét,
emiatt már a közbeszerzési eljárás menetében többször is sor kerül jogorvoslati kérelem
benyújtására.
A Kbt. szabályozása értelmében a klasszikus és különös ajánlatkérőkön kívül azok a
szervezetek is ajánlatkérőnek minősülnek a törvényben meghatározott feltételek teljesülése
esetén, akiket az Európai Uniós vagy a hazai költségvetésből támogatásban részesített
szervezetek.
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A támogatottak közbeszerzési eljárásai ellen 2009. évben 39 jogorvoslati eljárásra
került sor, mely 4,5 %-os arányban jelent meg az összes jogorvoslati eljáráson belül. 2010ben kismértékű csökkenés történt, 33 jogorvoslati eljárást kezdeményeztek támogatottak
közbeszerzési eljárásai ellen, amely 3,3 %-át jelentette az összes jogorvoslati eljárásnak.
A beszámolás évében, 2011-ben, összesen 37 esetben támadták meg a támogatottak
közbeszerzési eljárását. Az összes jogorvoslati eljárás 3,6 %-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 2011. évben kis mértékben
csökkent, ugyanakkor ez arányában nem mutat jelentős változást.
Jogorvoslati eljárás 2009-ben 59 esetben indult, mely az összes jogorvoslati eljárás 6,8 %-a.
2010-ben ugyan a megindított jogorvoslati eljárások száma 62-re emelkedett, viszont
arányában ez nem mutatott jelentős változást: 6,1 %-os mértéket értek el ezek a jogorvoslati
eljárások.
A beszámolás évében kevesebb számban, 59 esetben kezdeményeztek jogorvoslati eljárást
közszolgáltatók közbeszerzési eljárásai ellen, amely 5,8 %-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.
2009. évben 120 (14 %), 2010. évben 134 (13 %) jogorvoslati eljárás indult a közbeszerzési
eljárásaik ellen.
2011-ben 14 alkalommal kértek jogorvoslatot ezen ajánlatkérők eljárásai ellen, mely
számszakilag csökkenést mutat. Ugyanakkor a jogorvoslati eljárásokon belül ez arányában az
előző évihez képest csökkenést eredményezett: 1,4% volt.
1.5. A jogorvoslati eljárások megoszlása a közbeszerzési értékhatárok, illetve az eljárási fajták
szerint
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 értékű
közbeszerzések.
Jellemző maradt továbbra is az, hogy a jogorvoslati eljárások 43 %-a, 435 eljárás indult a
közösségi értékhatárt elérő, meghaladó értékű közbeszerzési eljárások ellen. Ebből 415
vonatkozott a klasszikus ajánlatkérők közbeszerzési eljárására (95 %), míg 20 (4,6 %) a
különös ajánlatkérők közbeszerzési eljárása ellen. Ezen ajánlatkérői megoszlási arányok
egyezőek az előző évivel.
2011-ben a jogorvoslati eljárások 53,6 %-ában, 542 jogorvoslati eljárásban támadták a
nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokat. Ezek
mindegyike a klasszikus ajánlatkérők közbeszerzési eljárása ellen indult (23. sz. melléklet).
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Az összes jogorvoslati ügy több mint 95 %-ában a klasszikus ajánlatkérők közbeszerzési
eljárásait támadják, a közszolgáltató ajánlatkérők elleni eljárások száma 5 % alatti.
2011. évben a közösségi értékhatárt elérő és meghaladó közbeszerzési eljárást támadó
jogorvoslati ügyek száma gyakorlatilag megegyezett a 2010. évivel. 2010. évben 429
jogorvoslati eljárás volt folyamatban közösségi értékhatárú közbeszerzési eljárás ellen, 2011.
évben pedig 435 jogorvoslati kérelmet, illetve hivatalbóli kezdeményezést nyújtottak be a
közösségi eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárások ellen.
A 2010. évhez képest közel felére csökkent a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése
miatt indult jogorvoslati eljárások száma, 2011. évben mellőzés miatt 26 esetben
folytatott jogorvoslati eljárást a Döntőbizottság. (23. sz. melléklet).
A Döntőbizottsághoz 2011. évben benyújtott jogorvoslati kérelmek és kezdeményezések
jelentős része változatlanul a nyílt eljárásokat érintette.
A beszámolás évében 335 nyílt közbeszerzési eljárást támadtak meg a Döntőbizottság előtt,
mely az összes jogorvoslati eljárás 33,1 %-át jelenti.
A meghívásos eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslatok száma csökkent a beszámolási
időszakban, különösen a gyorsított meghívásos eljárásokkal szemben. 2009. évben 55, 2010ben 30, a beszámolási időszakban pedig 24 jogorvoslati eljárás indult meghívásos és
gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás ellen.
Az is megállapítható, hogy döntő többségében – 21 esetben (2 %-ban) – a gyorsított
meghívásos eljárást támadják a jogorvoslati kérelemmel élők. 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, illetve benyújtható az ajánlat. Egyes
esetekben az is a jogvita tárgyát képezi, hogy ajánlatkérők jogszerűen választották-e a
gyorsított eljárást.
A tárgyalásos eljárások miatt indított jogviták aránya a korábbi évekhez képest csökkent.
2009. évben 20,9 %, a 2010. évben 18,8 %, míg a beszámolási időszakban 3,4 % volt.
A beszámolási időszakban összesen 82 jogorvoslati eljárás indult tárgyalásos közbeszerzési
eljárások ellen, ebből 35 hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárások ellen, míg 47 hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ellen.
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárások ellen a 2009. évben 65, 2010. évben
35 esetben, míg a beszámolás időszakában 35 esetben indult jogorvoslati eljárás.
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban 2009.
évben 141, 2010. évben 160, 2011. évben pedig 47 alkalommal folyt jogorvoslati eljárás (23.
sz. melléklet).
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 a legmagasabb arányban az építési beruházásokra vonatkozó
közbeszerzési eljárásokat támadták meg. 2011-ben 507 esetben kezdeményeztek
jogorvoslati eljárást építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési eljárás ellen, mely az
összes jogorvoslati eljárás 50,1 %-a.
Ez az arány 2009-ban 38 % volt, ehhez hasonlóan alakult 2010. évben is, amikor az arány 43,1
% volt. Így megállapítható, hogy az előző évekhez képest növekedett az építési beruházások
ellen indult jogorvoslati eljárások aránya.
2011-ben %-os mértékben kifejezve csökkent a szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzési
eljárások elleni jogorvoslatok száma. 286 esetben, a jogorvoslati ügyek 28,3 %-ában támadtak
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szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárást. A szolgáltatások aránya 2009. évben 47 %,
2010-ben 36,2 % volt (24. sz. melléklet).
Az árubeszerzések elleni jogorvoslati eljárások az elmúlt években 20 % alatti részt
képviseltek az összes jogorvoslati eljárásokhoz képest (2009. évben 17,9 %, 2010-ban 20,3
%), a beszámolási időszakban ez az arány 21,3 % volt. A beszámolási időszakban 215 esetben
kezdeményeztek árubeszerzéssel összefüggő jogorvoslati eljárást. A kismértékű változásra
tekintettel tendencia jellegű változásra nem vonható le következtetés.
Változatlanul alacsony számban, csak 3 esetben támadtak meg koncesszióra vonatkozó
közbeszerzési eljárást a Döntőbizottság előtt, mely 0,4 %-át teszi ki a jogorvoslati ügyeknek.
A koncessziós jogviták közül 2 szolgáltatási koncessziós, illetve 1 építési koncessziós
eljárással összefüggésben nyújtottak be jogorvoslati kérelmet.
2. A Jogorvoslati kérelmek, kezdeményezések elbírálása
A jogorvoslati eljárásokat a Döntőbizottságnak a jogorvoslati irányelv (az Európai Parlament
és a Tanács 2007/66/EK irányelve (2007. december 11.) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK
tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati
eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról) és a törvényekben
meghatározott eljárási szabályok szerint kell lefolytatnia. A közbeszerzési törvény és a
közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) együttesen adja meg a Döntőbizottság számára a speciális jogorvoslati
eljárás, mint egyfokú közigazgatási eljárás 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 egyesítheti.
A 2011. évben számos esetben került sor az eljárások egyesítésére, melynek eredményeként
40 esetben bírálta el a Döntőbizottság együttesen több kérelmező jogorvoslati kérelmét. Nem
ritkák azok az esetek, amikor 2-3, vagy esetleg még több kérelmező kérelme kerül elbírálásra
egy határozatban, döntésben.
A Döntőbizottság 2011-ben az 1011 jogorvoslati ügyben, 571 esetben határozatot, illetve 321
esetben végzést hozott az eljárások befejezéseként. Az ügyek számához képesti számszaki
eltérés indoka a több kérelmi elem előterjesztése, illetve a jogorvoslatban előterjesztett
kérelmi elemek elkülönülten történő elbírálása. (határozatban végzés: 119, határozat és
végzés 1esetben fordult elő)
A jogorvoslati eljárások specifikus jogintézménye az ideiglenes intézkedés, amelynek
alkalmazásáról a Döntőbizottság az eljárást lezáró döntését megelőzően végzésben dönt.
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A Döntőbizottság többféle ideiglenes intézkedést alkalmazhat. Ideiglenes intézkedésként a
közbeszerzési eljárás felfüggeszthető, az ajánlatkérő kötelezhető a kérelmezőnek a
közbeszerzési eljárásba történő bevonására.
A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmek, illetve hivatalbóli kezdeményezések benyújtását
követően a jogorvoslati eljárás teljes időszaka alatt vizsgálja, hogy indokolt-e ideiglenes
intézkedés alkalmazása.
Az ideiglenes intézkedés nem engedi a jogvita érdemi elbírálásáig a közbeszerzési eljárás
folytatását, és ezáltal a jogsértő helyzetek az érdemi döntésben még megszüntethetővé
válnak, a jogsértő ajánlatkérői döntések megsemmisíthetők, az esetleges jogsértések
reparálhatóak.
A Döntőbizottság 2011. évben 10 esetben alkalmazott ideiglenes intézkedést (18. sz.
melléklet), amely folyamatos csökkenést mutat az előző évek adataihoz képest. Ennek
megítéléséhez hozzátartozik, hogy 2010. január 1. napjától kezdődően a Döntőbizottság már
nem ideiglenes intézkedéssel tiltja meg a szerződés megkötését, hanem a Kbt. rendelkezése
alapján automatikusan szerződéskötési moratórium lép érvénybe, nem lehet jogorvoslati
eljárás indulása esetén a szerződést a határozat meghozataláig - kivéve, ha a Döntőbizottság
azt engedélyezi - megkötni. A Döntőbizottság az ideiglenes intézkedések alkalmazásakor
kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy minél nagyobb arányban teremtse meg a jogorvoslati
eljárás befejezéséig a reparációnak a lehetőségét. Ez különösen amiatt vált kiemelt
szemponttá, hogy az elmúlt év során sokkal több magas értékű közbeszerzési eljárást
támadtak meg a Döntőbizottság előtt, és a jogviták összetettsége és bonyolultsága folytán
megalapozottan csak a vizsgálat eredményeként vált megítélhetővé a jogvita. Ennek
eredményeként vált lehetővé az, hogy a Döntőbizottság a 487 jogsértést megállapító
határozatból 345 esetben meg is semmisítette a jogsértő ajánlatkérői döntéseket, amely 70%os arány közel azonos az előző évi megsemmisítő döntések arányához 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 2011. évben 690 érdemi határozatot hozott. A Döntőbizottság érdemi
határozatai többségében, 487 esetben, 70 %-os arányban jogsértést állapított meg és
további jogkövetkezményeket is alkalmazott. A jogorvoslati ügyek több mint 48 %-ában
került sor jogsértés megállapítására, szankciók alkalmazására.
A Döntőbizottság 345 esetben semmisítette meg a jogsértő ajánlatkérői döntéseket,
továbbá 107 esetben sújtotta bírsággal a jogsértés megvalósítóját. A Döntőbizottság 2011ben 104.670.000.-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 jogkövetkezményének
alkalmazását, majd ezt követően annak eldöntését, hogy a konkrét ügy összes jellemzőjére
tekintettel milyen összegű bírság kiszabása indokolt. 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.

A beszámolás időszakában a Döntőbizottság a jogsértést megállapító határozatok 38 %-ában
ítélte szükségesnek bírság kiszabását, ugyanakkor a bírság összege tekintetében kevesebb
esetben látta indokoltnak magas összegű bírság megállapítását. A Döntőbizottság
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mérlegelési jogkörében nyomatékos szempontként vette figyelembe azt a tényt, hogy
a Döntőbizottság ideiglenes intézkedése folytán, továbbá az ajánlatkérők saját hatáskörben
megvalósított felfüggesztése alapján, továbbá a Kbt. szerződés megkötésének tilalmára
vonatkozó rendelkezése folytán biztosított volt a reparáció lehetősége. 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 hagyható figyelmen kívül az a szempont sem, hogy különösen az uniós támogatások
esetében fontos, hogy a közbeszerzési eljárás jogszerűen fejeződhessen be, nem
kockáztatva a megítélt támogatások visszafizetését, elveszítését.
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 2011. évben 185 esetben történt meg, mely az érdemi
határozatok 26,8 %-a, illetve a jogorvoslati ügyek 18,2 %-a.
Ehhez hasonlónak minősülnek azok az esetek, amikor a Döntőbizottság a hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárásokban (174 ügy) jogsértés hiányát állapítja meg érdemi
határozatában, és emiatt szünteti meg a jogorvoslati eljárást. 2011. évben 16 esetben került
erre sor (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 kérelmezők a saját ajánlatuk
érvénytelenné nyilvánítását, illetve a nyertes ajánlat érvényességét kívánják felülvizsgáltatni.
A Döntőbizottság a jogviták által érintett széles körre tekintettel érdemi határozataiban
különböző típusú jogsértéseket állapított meg.
A közbeszerzési eljárás mellőzése a beszámolás időszakában az előző évhez képest
megkétszereződött, 26 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.
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A beszámolás időszakában nemcsak a mellőzés miatt kezdeményezett ügyek száma nőtt
jelentősen, hanem a mellőzés miatt megállapított jogsértések száma is.
A Döntőbizottság a mellőzés miatt indult ügyek 57 %-ában, 15 esetben állapított meg
jogsértést, amennyiben a mellőzés jelentős értékre vonatkozott, magasabb összegű bírságot
szabott ki.
Azt, hogy nem minden esetben került jogsértés megállapítására általában véve az okozta,
hogy több esetben a törvényben meghatározott akadálya volt az érdemi elbírálásnak. Több
hivatalbóli kezdeményező, illetve kérelmező a jogvesztő határidőkön túl nyújtotta be a
kezdeményezését, ezen kívül az egyes kérelmezők nem pótolták a felhívás ellenére sem az
eljárás megszüntetését eredményező 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, amely szabályozása
nem is szükséges. Az ilyen esetek elbírálásának alapja a törvény alapelvekben meghatározott
követelményeinek a betartása.
Az ajánlatkérőknek és ajánlattevőknek is kötelezettsége, hogy betartsák a közbeszerzési
eljárás során az alapelveket, biztosításra kerüljön az esélyegyenlőség, a verseny tisztasága, a
nyilvánosság és a nemzeti elbánás alapelvének az érvényesülése.
Az alapelvi jogsértések megállapításra az elmúlt években hasonló számban került sor. A
beszámolás időszakában a Döntőbizottság 80 esetben mondta ki emiatt a jogsértést.
Megállapítható, hogy a kérelmezői kör egyre emelkedő mértékben támadja meg a
közbeszerzési eljárást indító dokumentumot 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 jogvitákból levonható az a következtetés, hogy mind a nagyértékű, mind a kisebb értékű
közbeszerzési eljárásokat egyaránt támadják az alkalmassági feltételek meghatározása
miatt, de alanyaikban eltérő kérelmezői körök.
Visszatérő kérdésként jelentkezik a pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelményszint
előírása. Az ajánlatkérői kör egyre magasabb mértékű biztosítékokat kívánna meg, illetve
gyakorta jelentős mértékű előfinanszírozást várnak el az ajánlattevőktől és az alkalmasság
megállapításának feltételeként azt támasztják, hogy ennek rendelkezésre állását az
ajánlattevők igazolni tudják.
Változatlanul jelentkezik a jogorvoslati kérelmekben azon általános jellegű igény annak
megállapítása iránt, hogy az ajánlatkérők a műszaki, szakmai alkalmasság igazolására
jogszerűen milyen specifikáltságú és milyen nagyságrendű referencia feltételt
támaszthatnak. Hiszen különösen nagy értékű építési beruházásoknál jól látható, hogy az
összetett követelményrendszernek többnyire csak több ajánlattevő, alvállalkozókkal együtt
tud megfelelni.
Gyakran képezi jogorvoslati eljárás tárgyát a részajánlattétel biztosításának
kötelezettsége. Az ajánlattevők ezekben a jogvitákban általában azt sérelmezik, hogy a
részekre bontás hiányában nem tudnak olyan közbeszerzési eljárásokban ajánlatot tenni,

88

	
  

amelyekben egyébként vannak olyan elkülönült részfeladatok, amelyeket önállóan is meg
lehet valósítani. A Döntőbizottság e tárgyban kiadott határozataiban rámutatott a részajánlat
biztosításának kiemelt relevanciájára és a konkrét beszerzési tárgy jellemzőire tekintettel
bírálja el a jogorvoslati kérelmeket.
A Döntőbizottság 2011-ben 82 esetben állapított meg jogsértést a felhívásoknak az ajánlatok
elbírálására vonatkozó jogsértő előírásai miatt. Az előző évekhez képest jelentősen – 2010hez képest mintegy 47 %-kal – 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 az 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.
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 2011-ben 32 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 tudnak tenni, ne
záródjanak ki alaptalanul a versenyből, ne valósuljon meg a valamely gyártó termékére
történő kiírás. Úgyszintén sérelmezik azt, ha ajánlatkérő nem ad teljes körű műszaki leírást,
hanem valamely gyártó termékét tekinti viszonyítási pontnak és azzal egyenértékű termékek
megajánlását teszi lehetővé. A Döntőbizottság megítélése szerint nemcsak 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 kell arról
állást foglalni, hogy a kisebb mértékű eltérések megalapozhatnak-e érvénytelenséget.
A kiegészítő tájékoztatás jogsértő jellege miatt a beszámolás időszakában az előző évhez
hasonló mértékben fordultak a részvételre jelentkezők, ajánlattevők jogvédelemért a
Döntőbizottsághoz. A Döntőbizottság 33 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 képezi annak, hogy a megfelelő ajánlat
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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 jelentősen módosított hiánypótlásra vonatkozó rendelkezések alapján a hiánypótlás csak a
legszükségesebb körben tiltott annak érdekében, hogy az ajánlatnak a hiánypótlás során való
módosításával csökkenjen az egyes ajánlatok érvénytelenségének az esélye.
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 a nyertes ajánlat valóban szenved-e
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, visszaadja az 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 hiánypótlási lehetőség alkalmazását követően hoznák
meg a döntésüket.
Gyakran problémaként jelentkezik, hogy az ajánlatkérők 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.
Mindezen körülmények eredményezték azt, hogy a Döntőbizottság 2011-ben a korábbinál
jelentősen magasabb számban, 247 esetben állapított meg jogsértést a hiánypótlás
szabályainak nem megfelelő alkalmazása miatt. Az előző évhez képest az emelkedés több
mint háromszoros!
A Döntőbizottság előtt a legtöbb jogvitában az ajánlatkérők közbeszerzési eljárást lezáró
döntését támadja az ajánlattevői kör.
A közbeszerzési eljárások legfontosabb döntése a végső nyertes kiválasztása és ezen belül az
előzetes döntés meghozatala 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 az 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 emelkedett 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 egy eljárásban, amely igen alapos munkát
igényel a döntéshozó részéről.
A kérelmezők egy jelentős hányada elsődlegesen a saját részvételi jelentkezésének,
ajánlatának az érvénytelenné nyilvánítását támadja. Még a beszámolás időszakában is
számos esetben előfordult, 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
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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 ezen része azt kívánja ezzel elérni, hogy
nyertesként saját maga kerülhessen kiválasztásra. Ugyanakkor emelkedett azon kérelmezők
száma is, akiknek a célja a közbeszerzési eljárás eredménytelenségének elérése, azért, hogy
az új közbeszerzési eljárásban ismételten indulhassanak.
A Döntőbizottság a beszámolás időszakában összesen 126 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 az eljárásban már nem vehetne részt.
A közbeszerzési törvény alapvető rendelkezése, hogy az ajánlatkérők kötelesek elvégezni az
ajánlatok érvényességi vizsgálatát.
A közbeszerzési törvény taxatíve és kógensen meghatározza, hogy a benyújtott ajánlatok
mely okok miatt nyilváníthatók érvénytelenné, amely garanciális jellegű 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-e meg szakmai ajánlatukat.
Az érvénytelenség körében a jogsértések jelentős része az alkalmasságról hozott
ajánlatkérői döntésre vonatkozik. A bírálat során az ajánlatkérőnek és a jogorvoslati eljárás
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 gyakorlata, annak kötelező időtartama, illetve a referenciák
műszaki tartalmának a megfelelősége tekintetében kell iránymutatást adni és dönteni.
A Döntőbizottság az elmúlt évben 34 esetben adta vissza újabb bírálat elvégzésére az ügyet
az ajánlatkérőknek, melynek során hiánypótlás alkalmazásával, vagy felvilágosítás kérésével
az ajánlatok érvényessé tétele a megismételt, újrakezdett, illetve folytatott közbeszerzési
eljárásban biztosítható.
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.
A közbeszerzési törvényt több alkalommal jelentősen módosította a jogalkotó, a verseny
tisztaságának biztosítása és a megalapozott ajánlattétel érdekében többször újraszabályozta
a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás vizsgálatára és megítélésére vonatkozó törvényi
előírásokat is.
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. Ezt is szem előtt tartva határozta meg a jogalkotó azt, hogy mely esetekben kell
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az ajánlatkérőknek az ajánlattevőktől a kirívóan alacsony ár vonatkozásában indokolást,
illetve adatokat kérnie.
A gazdasági észszerűséggel nem egyeztethető össze az indokolás, ha az ajánlati ár nem nyújt
fedezetet a munkabérre és 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 113 esetben állapított meg jogsértést.
Sokkal kisebb mértékű, csak az összjogsértések mintegy negyede azon jogsértések köre,
amit a lehetetlen, vagy túlzottan magas, illetve alacsony vállalások tekintetében valósítanak
meg az ajánlatkérők azzal, hogy ezen körülmények miatt a a bírálati szakaszban nem kérnek
az ajánlattevőktől indokolást.
Ajánlatkérőknek az érvényes ajánlatokat a felhívásukban meghatározott bírálati
szempontrendszer szerint kell elbírálniuk. 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 alacsony.
2011-ben a Döntőbizottság 53 esetben állapította meg, hogy az ajánlatkérő jogsértő döntést
hozott a közbeszerzési eljárása nyertesének személyéről. Ez a szám a 2010. évben
megállapított 56 jogsértéssel közel azonos. A legtöbb esetben az okozza az eljárást 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.
A beszámolás időszakában a Döntőbizottság 22 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.
Az ajánlatkérők számos esetben a benyújtott összes ajánlat érvénytelensége miatt
nyilvánítják eredménytelenné a közbeszerzési eljárásukat. Ezekben az esetekben több
ajánlattevő támadja ajánlatkérő döntését, és a jogsértő érvénytelenné nyilvánítás mellett
kérik az eredménytelenségre vonatkozó döntés megsemmisítését is.
A Döntőbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati ügyekben a
Döntőbizottság 26 esetben állapított meg jogsértést (21. sz. melléklet).
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.
Az ajánlatkérők egy része már közbeszerzési eljárása dokumentációjának feltételeit is akként
alakítja ki, hogy hivatkozhasson arra, miszerint csupán egy meghatározott személy képes a
teljesítésre. A Döntőbizottság megítélése szerint a valós beszerzési igényhez viszonyítottan
kell megítélni azt, hogy valóban nem képes-e más szervezet a teljesítésre. Emiatt több
esetben megállapításra kerülhet egyben az is, hogy ajánlatkérők a műszaki leírásukat
határozták-e meg jogsértően.
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Változatlanul problematikus, hogy a konkrét beszerzés vonatkozásában elfogadható-e az
egyébként fennálló, általában szoftverfejlesztésre vonatkozó kizárólagos jog.
Az ajánlatkérők ugyanis ragaszkodnak az alapszoftver kifejlesztőjéhez – amennyiben már van
valamilyen mértékben kiépített rendszerük – függetlenül annak akár jelentős átalakítása,
eltérő területekre történő kiterjesztése költségeitől és gazdaságtalanságától.
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 1 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 csak 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 5 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 beszámolási időszakban – az előző évihez képest nagyobb nagyságrendben – 7 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 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.
2.2. A 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
meghatározott hivatalbóli kezdeményezői kör, továbbá a törvényben meghatározott
feltételeknek megfelelő, az ügy eldöntésében közvetlenül érdekelt 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.
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A jogorvoslati kérelmek előterjesztésére nyitva álló jogvesztő határidő megtartottsága
vonatkozásában egyes bíróságok eltérő ítélkezési gyakorlata miatt kezdeményezett
jogegységi eljárásban születetett meg az 1/2011. (XII. 6.) Közigazgatási jogegységi
határozat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 323. § (2)-(6) bekezdésében
szabályozott jogorvoslati határidőkről és a 15. § alkalmazásáról, amely alapján a
jogalkalmazó szervek számára biztosítottá vált az egységes joggyakorlat. További törvényi
követelmény, hogy a kérelmezők csak jogos érdekük sérelme esetén válnak jogosulttá arra,
hogy valamely közbeszerzési eljárást megtámadjanak.
A Kbt. 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 118 esetben utasította el érdemi vizsgálat nélkül a
jogorvoslati kérelmeket és 320 esetben szüntette meg a jogorvoslati eljárást. Ez azt
jelenti, hogy a Döntőbizottsághoz benyújtott jogorvoslati ügyek közül 438 esetben a
törvényben meghatározott akadályok fennállása miatt nem valósult meg érdemi vizsgálat. Az
előző évekhez hasonlóan tehát továbbra is változatlanul magas arányban, 43 %-ban állt fenn a
törvényben meghatározott okból eljárásjogi akadálya annak, hogy a Döntőbizottság érdemben
megvizsgálja a hozzá benyújtott jogorvoslati kérelmet, hivatalbóli kezdeményezést.
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 köteles elutasítani a
jogorvoslati kérelmet, illetve kezdeményezést érdemi vizsgálat nélkül.
A hiánypótlás nem teljesítése miatti elutasítás az érdemi vizsgálat nélküli elutasítások
legnagyobb arányát (82 db, 18,7 %) teszi ki. Az összes jogorvoslati ügyhöz képest
hozzávetőlegesen 8,1 %-os mértéket jelent.
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. Ez az elutasítási ok kizárólag a
kérelmezői kört érinti.
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.
Miután a törvény a határidők jogvesztő jellegét mondja ki, a Döntőbizottság köteles elutasítani
az elkésetten előterjesztett jogorvoslati kezdeményezéseket.
2011. évben 140 esetben állapított meg a Döntőbizottság elkésettséget, mely az érdemi
vizsgálat nélküli elutasításon, illetve megszüntetésen belül 31,8 %-os arányt eredményez, ez
az összes jogorvoslati ügy 14 %-a.
Az ügyfélképesség hiánya miatt a Döntőbizottság összesen 13 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
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közvetlen jogos érdeksérelme. Ez eredményezi azt, hogy 19 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
érintett fél „helyett, de érdekében” lépnek fel. Ez a magatartás azonban nem elfogadható, a
törvény azt követeli meg, hogy a sérelmet szenvedett fél maga érvényesítse az igényét.
Egyre alacsonyabb számot képvisel a hatáskör hiánya miatti eljárásjogi akadály. A
Döntőbizottság 2011-ben 3 eljárásban állapította meg hatásköre hiányát.
Erre jellemzően akkor kerül sor, amikor az ügyfelek a szerződés teljesítése során felmerült
jogvitájukat kívánják a Döntőbizottsággal elbíráltatni. A közbeszerzési törvény a szerződés
módosításával, teljesítésével kapcsolatban a Döntőbizottság hatáskörét csak szűk körben
állapította meg, egyéb esetben az általános hatáskörű bíróság jogosult eljárni.
Az elmúlt évben 103 esetben vonták vissza a kérelmezők a jogorvoslati kérelmüket, mely az
összes jogorvoslati ügy 10 %-át jelenti.
A jogorvoslati kérelmek visszavonására jelentős számban amiatt kerül sor, mert ajánlatkérők
visszavonják, vagy döntően a jogorvoslati kérelemben foglaltaknak megfelelően módosítják
az ajánlati felhívásukat, dokumentációjukat, döntésüket.
Megemelkedett azon esetek száma, amikor az ajánlatkérők a jogorvoslati eljárás
megindítását követően, de még az ajánlattételi határidőben visszavonják a megtámadott
eljárást indító hirdetményüket. 2010-ben erre 68 esetben került sor, 2011-ben ez a szám 51
%-kal csökkent, ajánlatkérők 35 esetben vonták vissza a támadott felhívásukat.
2.3. Kollégium működtetése
A Kbt. 2009. április 1. napjától hatályos rendelkezése szerint a Döntőbizottság a 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 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.
A Döntőbizottság a döntéseinek meghozatala során számos jogértelmezési kérdésben
alakított ki egységes álláspontot.
Mindezek mellett a Döntőbizottság az új közbeszerzési törvény (2011. évi CVIII. törvény)
elfogadását követően megkezdte felkészülését az új törvény és végrehajtási rendeleteinek
alkalmazására.
3. A 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
perrendtartásról szóló törvény kétfajta 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.
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2011. március 1. napjától a jogalkotó jelentősen megváltoztatta a közigazgatási
perekben eljáró bíróságokra vonatkozó illetékességi szabályokat. E változás érintette a
közbeszerzési jogorvoslati ügyekben hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát is. Ettől az
időponttól kezdődően megszűnt a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége, amennyiben az
ajánlatkérő nem központi költségvetési szerv, úgy a Döntőbizottság jogorvoslati ügyben
hozott döntésének a felülvizsgálatára a felperes székhelye (lakóhelye) szerinti megyei
bíróság rendelkezik illetékességgel.
Ennek következtében 2011. évben a Döntőbizottság döntései ellen benyújtott 164 kereset és
külön jogorvoslati kérelem közül 98 esetben a Fővárosi Bíróság/Törvényszék illetékes eljárni,
míg 66 ügy bírósági felülvizsgálatát egyéb megyei bíróságok végzik el.
Az első fokú bíróságok által meghozott ítéletek fellebbezése esetén a Fővárosi Ítélőtábla
kizárólagos illetékessége megmaradt.
Rendkívüli jogorvoslati lehetőségként a Fővárosi Ítélőtábla ítéletének felülvizsgálata kérhető
a Kúriától.
A Döntőbizottság végzésének felülvizsgálatára csak egy fokú jogorvoslati lehetőség áll az
ügyfelek rendelkezésére. A bíróság nemperes eljárásban véglegesen dönt a Döntőbizottság
végzéseinek a jogszerűségéről. A törvény rendelkezései a bírósági felülvizsgálat
vonatkozásában soronkívüliséget, gyors eljárás lefolytatási kötelezettséget írnak elő a
bíróságok számára.
2011. évben a Döntőbizottság által meghozott döntések 16,2 %-át támadták meg
bíróság előtt (26. sz. melléklet). Megállapítható, hogy 2002-től kezdődően szinte állandósult
a Döntőbizottság döntéseinek megtámadási aránya 19-23 % között, ehhez képest a
Döntőbizottság eddigi működése során a döntések bírósági felülvizsgálatának aránya
2011. évben a legpozitívabb.
A 27. sz. melléklet 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, 14,5 % közötti.
Az összesen benyújtott 164 bírósági felülvizsgálatból a beszámoló elkészítéséig csak 57
esetben fejeződött be jogerősen a bírósági eljárás, tehát csak az ügyek 34,7 %-ának lezárása
valósult meg. Ezek közül 47esetben első fokon emelkedett jogerőre a Fővárosi Bíróság
határozata, míg 10 esetben a Fővárosi Ítélőtábla döntésével fejeződött be a felülvizsgálat.
Továbbra is folyamatban van 107 eljárás a bíróságok előtt és döntő részben, 85 ügyben még
csak első fokon (28. sz. melléklet).
Az eddig jogerősen befejezett ügyek alapján az állapítható meg, hogy a bíróságok 65 %-ban
jogerősen elutasították a Döntőbizottság döntésének megtámadására irányuló felülvizsgálati
kérelmeket.
A Döntőbizottság a beszámolójában részletesen bemutatta az általa végzett jogorvoslati
tevékenységet.
A Döntőbizottság munkájának eredményeként a 2011-ben előtte kezdeményezett 1011
jogorvoslati ügy 83,8 %-a, 847 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 bírósági felülvizsgálatok alapján az állapítható meg, hogy magas arányú a Döntőbizottság
tevékenységének az eredményessége, miután a bíróságok mindössze 10 %-os arányban
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változtatják meg a Döntőbizottság érdemi döntését vagy kötelezik új eljárás lefolytatására. A
többi esetben a bíróságok elutasítják a Döntőbizottság döntései ellen benyújtott
felülvizsgálati kérelmeket.
A Döntőbizottság által meghozott döntések több mint 83,8 %-a a Döntőbizottság előtt
véglegesen és jogerősen befejeződik, míg a bírósági felülvizsgálattal érintett - az összes
jogorvoslati ügyek 16,2 %-át képező - ügyek 65 %-ában a bíróságok egyetértenek a
Döntőbizottság döntéseivel. Az összes jogorvoslati ügy mindössze 10 %-ában kerül sor a
Döntőbizottság döntésének megváltoztatására a bíróságok által, melyek többnyire a
jogszabályváltozásokból adódó eltérő jogértelmezésre vezethetők vissza.
A Döntőbizottság 2011. évben az ügyek súlyához és összetettségéhez képest a rendkívül
rövid ügyintézési határidő mellett is hatékonyan működött, az ügyek 86,8 %-ában az
ügyfelek, illetőleg a bíróságok által is elfogadottan jogszerű döntést hozott.

	
  

97

***

A Közbeszerzési Hatóság kéri az Országgyűlést, hogy fogadja el a 2011. január 1. és
december 31. közötti időszakról szóló beszámolóját.

Budapest, 2012. szeptember …

Dr. Gajdos Róbert
elnök
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Mellékletek

A közbeszerzési eljárások és a jogorvoslatok statisztikái
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1. sz. melléklet
A közbeszerzések statisztikai adatai az alkalmazott értékhatár szerint
Vizsgált időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.
Alkalmazott értékhatár
Európai Uniós értékhatár feletti
Európai Uniós értékhatár alatti,
a nemzeti értékhatárt elérő
Összesen

Eljárások száma
(db)
2211

Beszerzés értéke
(millió Ft)
1 080 881,59

8707

376 317,92

10918

1 457 199,51

ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA

Európai Uniós értékhatár feletti
20,2%

Európai Uniós értékhatár alatti
a nemzeti értékhatárt elérő
79,8%

BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA

Európai Uniós értékhatár feletti
74,2%
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Európai Uniós értékhatár alatti
a nemzeti értékhatárt elérő
25,8%

2.sz. melléklet
A közbeszerzések statisztikai adatai az eljárások típusai szerint
Vizsgált időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.
Eljárás típusa

Eljárások száma (db)

Beszerzés értéke (millió Ft)

Nyílt eljárás

1522

714 053,52

Meghívásos eljárás

129

35 954,62

Tárgyalásos eljárás

608

332 685,07

Egyszerű eljárások

8645

371 986,67

14

2 519,63

10918

1 457 199,51

Nem besorolható
(jogi szolgáltatások)
Összesen

ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA

Nem besorolható
(jogi szolgáltatások)
0,13%

Nyílt eljárás
13,94%

Meghívásos eljárás
1,18%
Tárgyalásos eljárás
5,57%

Egyszerű eljárások
79,18%

BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA
Nem besorolható
(jogi szolgáltatások)
0,17%

Egyszerű eljárások
25,53%

Tárgyalásos eljárás
22,83%

	
  

Nyílt eljárás
49,00%

Meghívásos eljárás
2,47%
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3. sz. melléklet
A közbeszerzések statisztikai adatai az eljárások típusai szerint
az EU-s értékhatár felett
Vizsgált időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.
Eljárás típusa

Eljárások száma (db)

Beszerzés értéke (millió Ft)

Nyílt eljárás

1466

710 514,03

Meghívásos eljárás

129

35 954,62

Tárgyalásos eljárás

602

331 893,31

Nem besorolható
(jogi szolgáltatások)

14

2 519,63

2211

1 080 881,59

Összesen

ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA

Nem besorolható
(jogi szolgáltatások)
0,63%

Tárgyalásos eljárás
27,23%

Nyílt eljárás
66,31%

Meghívásos eljárás
5,83%

BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA

Nem besorolható
(jogi szolgáltatások)
0,23%

Tárgyalásos eljárás
30,71%

Meghívásos eljárás
3,33%
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Nyílt eljárás
65,73%

4. sz. melléklet
A közbeszerzések statisztikai adatai az eljárások típusai szerint
az EU-s értékhatár alatt, a nemzeti értékhatár felett
Vizsgált időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.
Eljárások száma
(db)

Beszerzés értéke
(millió Ft)

Egyszerű hirdetménnyel induló,
tárgyalás nélküli

1897

169 006,95

Egyszerű hirdetménnyel induló,
tárgyalásos

566

66 564,95

Egyszerű hirdetmény nélkül
induló, tárgyalásos

493

18 514,49

Három ajánlattevős eljárások

5689

117 900,28

62

4 331,25

8707

376 317,92

Eljárás típusa

Egyéb*
Összesen

* E kategóriába kerültek besorolásra a régi Kbt. 251. §-ának (5) bekezdése, valamint a 261. §-ának (3)
bekezdése alapján lefolytatott nyílt, meghívásos és tárgyalásos eljárások, továbbbá azon eljárások,
melyeket az ajánlatkérők 2009. április 1-jét megelőzően indított keretmegállapodásos eljárások második
részeként folytattak le.

ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA

Egyéb: 0,71%

Egyszerű hirdetménnyel induló,
tárgyalás nélküli
21,79%

Egyszerű hirdetménnyel
induló, tárgyalásos
6,50%

Három ajánlattevős eljárások
65,31%

	
  

Egyszerű hirdetmény nélkül
induló, tárgyalásos
5,66%
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4. sz. melléklet
BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA

Egyéb: 1,15%

Három ajánlattevős eljárások
31,33%

Egyszerű hirdetmény nélkül
induló, tárgyalásos
4,92%

Egyszerű hirdetménnyel
induló, tárgyalásos
17,69%
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Egyszerű hirdetménnyel induló,
tárgyalás nélküli
44,91%

5. sz. melléklet
A közbeszerzések statisztikai adatai az ajánlatkérők besorolása szerint
Vizsgált időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.
Ajánlatkérő típusa

Eljárások száma (db)

Beszerzés értéke (millió Ft)

Központi költségvetés

2294

295 673,65

Helyi önkormányzat

5663

454 974,58

Közjogi szerv

1407

323 951,49

Közszolgáltatók

476

313 696,66

Egyéb beszerzők

1078

68 903,13

10918

1 457 199,51

Összesen

ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA

Egyéb beszerzők
9,87%

Központi költségvetés
21,01%

Közszolgáltatók
4,36%

Közjogi szerv
12,89%

Helyi önkormányzat
51,87%

BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA

Egyéb beszerzők
4,73%

Központi költségvetés
20,29%

Közszolgáltatók
21,53%

Közjogi szerv
22,23%

	
  

Helyi önkormányzat
31,22%

105

6. sz. melléklet
A közbeszerzési eljárások száma és értéke a beszerzés tárgya szerint
Vizsgált időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.
Beszerzés tárgya
Árubeszerzés

Eljárások száma (db)
3443

Beszerzés értéke (millió Ft)
475 564,23

Építési beruházás

3797

680 473,03

Építési koncesszió
Szolgáltatás

5
3670

2 875,24
297 759,38

3

527,62

10918

1 457 199,51

Szolgáltatási
koncesszió
Összesen

ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA

Szolgáltaátsi koncesszió
0,03%

Árubeszerzés
31,54%

Szolgáltatás
33,61%

Építési koncesszió
0,05%

Építkezési beruházás
34,78%

BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA

Szolgáltaátsi koncesszió
0,03%

Árubeszerzés
32,64%

Szolgáltatás
20,43%

Építési koncesszió
0,02%

106

	
  

Építkezési beruházás
46,70%

7. sz. melléklet
A nyertes mikro-, kis- és középvállalkozások részvétele
a közbeszerzési eljárásokban
Vizsgált időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.
A vállalkozás besorolása
Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Egyéb vállalkozás
Nem besorolható
Összesen

Eljárások száma (db)
3350
3781
1652
2051

Beszerzés értéke (millió Ft)
129 985,85
230 657,16
246 755,13
754 424,91

84

95 376,46

10918

1 457 199,51

ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA

Nem besorolható
0,77%

Mikrovállalkozás
30,68%

Egyéb vállalkozás
18,79%

Középvállalkozás
15,13%

Kisvállalkozás
34,63%

BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA

Nem besorolható
6,55%

Mikrovállalkozás
8,92%

Kisvállalkozás
15,83%

Egyéb vállalkozás
51,77%

	
  

Középvállalkozás
16,93%
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8. sz. melléklet
A nyertes mikro-, kis- és középvállalkozások részvétele
az EU-s értékhatár feletti közbeszerzési eljárásokban
Vizsgált időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.
A vállalkozás besorolása

Eljárások száma (db)

Beszerzés értéke (millió Ft)

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Egyéb vállalkozás

294
584
470
783

48 886,78
91 269,95
168 238,42
677 380,01

Nem besorolható

80

95 106,43

2211

1 080 881,59

Összesen

ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA

Mikrovállalkozás
13,30%

Nem besorolható
3,62%

Egyéb vállalkozás
35,41%
Kisvállalkozás
26,41%

Középvállalkozás
21,26%

BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA

Nem besorolható
8,80%

Mikrovállalkozás
4,52%
Kisvállalkozás
8,44%

Egyéb vállalkozás
62,67%
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Középvállalkozás
15,56%

9. sz. melléklet
A nyertes mikro-, kis- és középvállalkozások részvétele az EU-s értékhatár alatti,
a nemzeti értékhatár feletti közbeszerzési eljárásokban
Vizsgált időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.
A vállalkozás besorolása

Eljárások száma (db)

Beszerzés értéke (millió Ft)

Mikrovállalkozás

3056

81 099,06

Kisvállalkozás

3197

139 387,21

Középvállalkozás

1182

78 516,72

Egyéb vállalkozás

1268

77 044,90

Nem besorolható

4

270,03

8707

376 317,92

Összesen

ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA

Nem besorolható
0,05%
Egyéb vállalkozás
14,56%

Mikrovállalkozás
35,10%

Középvállalkozás
13,58%

Kisvállalkozás
36,72%

BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA

Nem besorolható
0,07%

Egyéb vállalkozás
20,47%

Középvállalkozás
20,86%

	
  

Mikrovállalkozás
21,55%

Kisvállalkozás
37,04%
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10. sz. melléklet
A mikro-, kis- és középvállalkozások által elnyert eljárások
az eljárások típusa szerinti megoszlásban
Vizsgált időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.
Eljárás típusa
Nyílt eljárás

Eljárások száma (db)

Beszerzés értéke (millió Ft)

1031

183 884,47

Meghívásos eljárás

67

19 094,62

Tárgyalásos eljárás

303

109 469,74

Egyszerű eljárások

7382

294 949,31

Összesen

8783

607 398,14

ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA

Nyílt eljárás
11,74%
Meghívásos eljárás
0,76%
Egyszerű eljárások
84,05%

Tárgyalásos eljárás
3,45%

BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA

Egyszerű eljárások
48,56%

Nyílt eljárás
30,27%

Meghívásos eljárás
3,15%
Tárgyalásos eljárás
18,02%
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11. sz. melléklet
A mikro-, kis- és középvállalkozások által elnyert eljárások
az eljárások típusa szerinti megoszlásban az EU-s értékhatár felett
Vizsgált időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.
Eljárás típusa

Eljárások száma (db)

Beszerzés értéke (millió Ft)

Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás

982
67

180 583,38
19 094,62

Tárgyalásos eljárás

299

108 717,15

1348

308 395,15

Összesen

ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA

Tárgyalásos eljárás
22,18%

Nyílt eljárás
72,77%

Meghívásos eljárás
4,97%

BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA

Tárgyalásos eljárás
35,25%

Nyílt eljárás
58,56%

Meghívásos eljárás
6,19%
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12. sz. melléklet
A mikro-, kis- és középvállalkozások által elnyert egyszerű eljárások
az eljárások altípusa szerinti megoszlásban
Vizsgált időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.
Eljárás típusa

Eljárások száma (db)

Beszerzés értéke (millió Ft)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás
nélküli

1534

126 979,56

Hirdetménnyel induló,
tárgyalásos

429

50 270,89

381
5039
7383

12 280,56
105 441,74
294 972,75

Hirdetmény nélküli, tárgyalásos
Három ajánlattevős eljárások
Összesen

ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA

Három ajánlattevős
eljárások
68,25%

Hirdetménnyel induló,
tárgyalás nélküli
20,78%

Hirdetménnyel induló,
tárgyalásos
5,81%
Hirdetmény nélküli,
tárgyalásos
5,16%

BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA

Három ajánlattevős
eljárások
35,75%

Hirdetmény nélküli,
tárgyalásos
4,16%
Hirdetménnyel induló,
tárgyalásos
17,04%
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Hirdetménnyel induló,
tárgyalás nélküli
43,05%

13. sz. melléklet
A mikro-, kis- és középvállalkozások által elnyert eljárások
az ajánlatkérők besorolása szerinti megoszlásban
Vizsgált időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.
Ajánlatkérők besorolása
Központi költségvetési
szervek
Helyi önkormányzatok
Közjogi szerv
Közszolgáltatók
Egyéb beszerzők
Összesen

Eljárások száma (db)

Beszerzés értéke (millió Ft)

1838

126 866,02

4625
1080
297
943

247 200,67
82 669,23
94 826,50
55 835,72

8783

607 398,14

ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA

Egyéb beszerzők
10,74%

Központi költségvetési szervek
20,93%

Közszolgáltatók
3,38%

Közjogi szerv
12,29%

Helyi önkormányzatok
52,66%

BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA

Egyéb beszerzők
9,19%

Központi költségvetési szervek
20,89%

Közszolgáltatók
15,61%

Közjogi szerv
13,61%

	
  

Helyi önkormányzatok
40,70%

113

14. sz. melléklet
Külföldi nyertes ajánlattevők részvétele a közbeszerzési eljárásokban
az eljárások típusa szerint
Vizsgált időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.
Eljárás típusa

Eljárások száma (db)

Beszerzés értéke (millió Ft)

Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Egyszerű eljárások

46
5
26
74

27 576,15
445,10
5 658,62
2 189,34

Nem besorolható
(jogi szolgáltatások)

3

528,79

154

36 398,00

Összesen

ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA

Nem besorolható
(jogi szolgáltatások)
1,95%

Egyszerű eljárások
48,05%

Nyílt eljárás
29,87%

Meghívásos eljárás
3,25%

Tárgyalásos eljárás
16,88%

BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA

Nem besorolható
(jogi szolgáltatások)
1,45%
Egyszerű eljárások
6,02%
Tárgyalásos eljárás
15,55%
Meghívásos eljárás
1,22%
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Nyílt eljárás
75,76%

15. sz. melléklet
Külföldi nyertes ajánlattevők részvétele a közbeszerzési eljárásokban
az ajánlatkérők besorolása szerint
Vizsgált időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.
Ajánlatkérők besorolása

Eljárások száma (db)

Beszerzés értéke (millió Ft)

Központi költségvetés
Helyi önkormányzat
Közjogi szerv
Közszolgáltatók

64
14
40
18

3 769,46
1 841,53
23 748,84
5 095,47

Egyéb beszerzők

18

1 942,70

154

36 398,00

Összesen

ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA

Egyéb beszerzők
11,69%

Központi költségvetés
41,56%

Közszolgáltatók
11,69%

Helyi önkormányzat
9,09%
Közjogi szerv
25,97%

BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA

Egyéb beszerzők
5,34%

Központi költségvetés
10,35%

Közszolgáltatók
14,00%
Helyi önkormányzat
5,06%

Közjogi szerv
65,25%
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16. sz. melléklet
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alakulása
az ajánlatkérők besorolása szerint
Vizsgált időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.
Ajánlatkérők besorolása

Eljárások száma (db)

Beszerzés értéke (millió Ft)

Központi költségvetés
Helyi önkormányzat
Közjogi szerv
Közszolgáltatók

169
459
106
75

69 936,95
49 463,98
16 378,43
42 504,63

Egyéb beszerzők

30

2 207,73

839

180 491,72

Összesen

A táblázat az egyszerű eljárások vonatkozó adatait is tartalmazza a három ajánlattevős
eljárások kivételével
ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA

Egyéb beszerzők
3,58%

Központi költségvetés
20,14%

Közszolgáltatók
8,94%

Közjogi szerv
12,63%

Helyi önkormányzat
54,71%

BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA

Egyéb beszerzők
1,22%
Közszolgáltatók
23,55%
Közjogi szerv
9,07%

Helyi önkormányzat
27,41%
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Központi költségvetés
38,75%

17. sz. melléklet
A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 1996-2011 KÖZÖTT

1091
1011 1011

866

830 791

858

861

751
700

791
636

324
324
267

176

1996

	
  

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

117

18. sz. melléklet
2011. ÉVI JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK JELLEMZŐ ADATAI

Jogorvoslati ügyek
Jogorvoslati kérelmek
Hivatalból kezdeményezett
Döntőbizottság Elnöke által kezdeményezett
Bíróság által új eljárásra kötelezés
Összesen
Egyesített ügyek
Kiadott határozatok
Kiadott egybefoglalt határozatok
Kiadott végzések
Ideiglenes intézkedések

Bíróság által
új eljárásra kötelezés
27
Döntőbizottság Elnöke
által kezdeményezett
44
Hivatalból
kezdeményezett
130
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Száma
810
130
44
27
1011
40
571
119
321
10

Jogorvoslati kérelmek
810

19. sz. melléklet
A DÖNTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK JELLEMZŐI 2011. ÉV

A hirdetmény nélküli eljárásokról megküldött
tájékoztatások
A Döntőbizottság Elnöke által kezdeményezett
eljárások

A Döntőbizottság Elnöke által
kezdeményezett eljárások
3%

	
  

Száma

%

1359

100,0%

44

3,2%

A hirdetmény nélküli eljárásokról
megküldött tájékoztatások
97%
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20. sz. melléklet
A DÖNTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE ÁLTAL HIVATALBÓL KEZDEMÉNYEZETT JOGORVOSLATI
ELJÁRÁSOK FAJTA SZERINTI MEGOSZLÁSA 2011. ÉV

A közeszerzési eljárás fajtája

Általános

Különös

Összesen

Közösségi értékhatárt elérő értékű
Hirdetmény nélküli tárgyalásos

16

3

19

Nemzeti értékhatárt elérő értékű
(egyszerű)
Hirdetmény nélküli tárgyalásos

25

Összesen

41
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25
3

44

21. sz. melléklet
A DÖNTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE ÁLTAL HIVATALBÓL KEZDEMÉNYEZETT JOGORVOSLATI
ELJÁRÁSOK SORÁN ALKALMAZOTT JOGKÖVETKEZMÉNYEK 2011. ÉV

Jogkövetkezmények

Száma

Összesen

Jogsértés megállapítása

26

Jogsértés
Jogsértés + Bírság
Jogsértés + Döntés megsemmisítése
Jogsértés + Bírság+Döntés
megsemmisítése

5
1
18
2

Megszüntetés

13

Okafogyottá vált
Felhívás visszavonása miatt
megszüntetés
Jogsértés hiányát állapították meg

1
12
5

Mindösszesen

44

Jogsértés megállapítása

26
13

Megszüntetés

0
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22. sz. melléklet
A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK AJÁNLATKÉRŐK (KÉRELMEZETTEK) SZERINTI MEGOSZLÁSA
2011. ÉV

Ajánlatkérő
Helyi önkormányzat
Egyéb központi költségvetési szerv
Alaptevékenység ellátására létrehozott jogképes szervezet
Települési önkormányzatok társulása
Közszolgáltató
Helyi önkormányzati költségvetési szerv
Támogatásban részesített
Közérdekű tevékenységet végző jogi személy
Jogszabály alapján létrehozott jogképes szervezet
Közszolgálati műsorszolgáltatók
Központosított közbeszerző szervezet
Közalapítvány
Minisztérium
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Társadalombiztosítási költségvetési szerv
Magyar Nemzeti Bank
Köztestületi költségvetési szerv
Önkéntes ajánlatkérő
Országos sportági szakszövetség
Ajánlattevő, részvételi jelentkező
Összesen
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Száma
432
148
94
91
59
70
37
37
14
2
1
3
4
1
1
3
1
2
1
10
1 011

%
42,7
14,6
9,3
9,0
7,0
6,9
3,7
3,7
1,4
0,2
0,1
0,3
0,4
0,1
0,1
0,3
0,1
0,2
0,1
1,0
100,0

Helyi önkormányzat
Egyéb központi
költségvetési szerv

500

Alaptevékenység ellátására
létrehozott jogképes szervezet
450

Települési önkormányzatok

432

társulása
Közszolgáltató

400
Helyi önkormányzati
költségvetési szerv
Támogatásban részesített

350

Közérdekű tevékenységet
végző jogi személy
300

Jogszabály alapján létrehozott
jogképes szervezet
Ajánlattevő, részvételi jelentkező

250

Minisztérium
Magyar Nemzeti Bank
200
Közalapítvány

150

100

Önkéntes ajánlatkérő

148

Közszolgálati műsorszolgáltatók

94

Központosított közbeszerző
szervezet

91
59

50

Köztestületi költségvetési szerv

70
37

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

37
14

0

	
  

Társadalombiztosítási

10

4 3 3 2 2 1 1 1 1 1

költségvetési szerv
Országos sportági szakszövetség
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Helyi önkormányzat
Egyéb központi költségvetési szerv
Alaptevékenység ellátására létrehozott jogképes szervezet
Települési önkormányzatok társulása
Közszolgáltató
Helyi önkormányzati költségvetési szerv
Támogatásban részesített
Közérdekű tevékenységet végző jogi személy
Jogszabály alapján létrehozott jogképes szervezet
Ajánlattevő, részvételi jelentkező
Minisztérium
Magyar Nemzeti Bank
Közalapítvány
Önkéntes ajánlatkérő
Közszolgálati műsorszolgáltatók
Központosított közbeszerző szervezet
Köztestületi költségvetési szerv
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Társadalombiztosítási költségvetési szerv
Országos sportági szakszövetség

124

	
  

432
148
94
91
59
70
37
37
14
10
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1

23. sz. melléklet
A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK MEGOSZLÁSA ELJÁRÁSFAJTÁK SZERINT 2011. ÉV

Közösségi értékhatárt elérő
Nemzeti értékhatárt elérő
Egyszerű
Kbt. mellőzése miatt
Nem besorolható
Összesen

Nem besorolható
8

Általános
415
7
520

Különös
20
1
14

Összes
435
8
534
26
8
1011

%
43,0%
0,8%
52,8%
2,6%
0,8%
100,0%

Közösségi értékhatárt elérő
435

Kbt. mellőzése miatt
26

Egyszerű
534

	
  

Nemzeti értékhatárt elérő
8
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Közösségi értékhatárt elérő
Nyílt
Meghívásos
Hirdetményes tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Gyorsított meghívásos
Gyorsított hirdetményes tárgyalásos
Egyszerűsített
Versenypárbeszéd
Összesen
Közösségi értékhatárt elérő
Nyílt
Hirdetményes tárgy. részvételi fh. ind.
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Összesen
Nemzeti értékhatárt elérő
Nyílt
Hirdetményes tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Gyorsított meghívásos
Összesen
Nemzeti értékhatárt elérő
Nyílt
Összesen
Egyszerű
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Egyszerű
Összesen
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Általános eljárás
335
4
19
28
20
7
1
1
415
Különös eljárás
9
7
4
20
Általános eljárás
3
2
1
1
7
Különös eljárás
1
1

14
520
534

24. sz. melléklet
A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK BESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI MEGOSZLÁSA 2011. ÉV

Beszerzés tárgya
Építési beruházás
Szolgáltatás
Árubeszerzés
Szolgáltatási koncesszió
Építési koncesszió
Összesen

Száma

%

507
286
215
2
1

50,1
28,3
21,3
0,2
0,1

1011

100,0

507

Építési beruházás

286

Szolgáltatás
Árubeszerzés

215

Szolgáltatási koncesszió

2

Építési koncesszió

1
0
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25/a. sz.melléklet
A DÖNTŐBIZOTTSÁG ÉRDEMI HATÁROZATAIBAN ALKALMAZOTT JOGKÖVETKEZMÉNYEK
2011. ÉV

Jogkövetkezmények
Jogsértés megállapítása
Jogsértés
Jogsértés + Bírság
Jogsértés + Döntés megsemmisítése
Jogsértés + Bírság + Döntés megsemmisítése
Jogsértés + Bírság + Döntés megs. + Kbt. szer. elj. Utasítás
Döntés megs. + Feltételhez kötés
Elutasítás
Megalapozatlanság miatt
Elkésettség miatt
Jogsértés hiányának megállapítása
Hatáskör hiányát állapították meg
Mindösszesen

Száma
76
66
301
40
1
3

186
185
1
16
1
690

Jogsértés megállapítása

487

Elutasítás

186
15

Jogsérétés hiányának megállapítása

1

Hatáskör hiányát állapították meg

0

Jogsértés megállapítása
Elutasítás
Jogsértés hiányának megállapítása
Hatáskör hiányát állapították meg
Hatáskör hiányát állapították meg
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Összesen
487

100

200

300

400

500

487
186
16
1
1

25/b. sz. melléklet
A DÖNTŐBIZOTTSÁG JOGORVOSLATI ELJÁRÁST LEZÁRÓ VÉGZÉSEI
2011. ÉV

Száma
Elutasítás
Elkésettség miatt
Hiánypótlás nem teljesítése miatt
Ügyfélképesség hiánya miatt
Felhívás visszavonása miatt
Megszüntetés
Kérelem visszavonása miatt
Felhívás visszavonása miatt
Hatáskör hiánya miatt
Elkésettség miatt
Okafogyottá vált miatt
Hiánypótlás nem teljesítése miatt
Jogsértés hiányában
Ügyfélképesség hiánya miatt
Felfüggesztett eljárás
Mindösszesen

Összesen
118

19
82
13
4
320
103
31
2
121
12
1
1
49
2
440

Elutasítás

118

320

Megszüntetés

2

Felfüggesztett eljárás

0

Elutasítás
Megszüntetés
Felfüggesztett eljárás
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26. sz. melléklet
A DÖNTŐBIZOTTSÁG DÖNTÉSEI ELLENI BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATOK ALAKULÁSA 1996 2011 KÖZÖTT

Év

Összes ügy száma

Felülvizsgálni kért
ügyek száma

Felülvizsgálati arány
%

1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

144
243
296
340
700
830
751
693
866
1091
858
751
636
861
1011
1011

43
68
78
95
126
138
167
134
197
244
198
153
141
193
196
164

29,9%
28,0%
26,4%
27,9%
18,0%
16,6%
22,2%
19,3%
22,7%
22,4%
23,1%
20,4%
22,2%
22,4%
19,4%
16,2%

1091
1011 1011
1000

866

830

858

751

800

700

861
751

693
636

600

400

340
296
243

200

244

144
43

68

78

95

126

138

167

197

198

134

193 196 164
153 141

0
1996
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27. sz. melléklet
A DÖNTŐBIZOTTSÁG DÖNTÉSEI ELLENI BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATOK MEGOSZLÁSA A
DÖNTÉSEK TARTALMA SZERINT 1996 - 2011 KÖZÖTT

Év

Jogsértést megállapító
határozatok száma

Ebből felülvizsgálni kért
ügyek száma

Felülvizsgálati
arány %

1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

73
85
126
185
308
390
267
190
346
452
323
260
268
366
462
487

27
34
46
71
86
100
110
75
132
163
101
89
97
132
171
88

37,0%
40,0%
36,5%
38,4%
27,9%
25,6%
41,2%
39,5%
38,2%
36,1%
31,3%
34,2%
36,2%
36,1%
37,0%
18,1%

Ebből felülvizsgálni kért
ügyek száma

Felülvizsgálati
arány %

16
34
32
24
40
38
51
59
65
81
97
64
44
61
25
76

22,5%
21,5%
18,8%
15,5%
10,2%
8,6%
10,5%
11,7%
12,5%
12,7%
18,1%
13,0%
12,0%
12,3%
4,6%
14,5%

Év
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

	
  

Elutasításra és
megszüntetésre
vonatkozó döntések
száma
71
158
170
155
392
440
484
503
520
639
535
491
368
495
549
524
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28. sz. melléklet
A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK ALAKULÁSA A DÖNTŐBIZOTTSÁG 2011. ÉVI DÖNTÉSEI
VONATKOZÁSÁBAN

Eljáró bíróság, eljárás jellege
I. fok, nem peres eljárás
I. fok, peres eljárás
II. fok, peres eljárás
Összesen

Jogerősen
befejezett

Folyamatban van

Összesen

27
20
10
57

10
75
22
107

37
95
32
164

A BÍRÓSÁGOK JOGERŐS DÖNTÉSEINEK TARTALOM SZERINTI MEGOSZLÁSA
A DÖNTŐBIZOTTSÁG 2011. ÉVI DÖNTÉSEI VONATKOZÁSÁBAN

Határozat tartalma
Elutasítás
Megszüntetés
Új eljárásra kötelezés
Megváltoztatás
Összes határozat

A lezárás dátuma 2012. április 12.
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I. fok

II. fok

31
4
9
3
47

6
1
3
10

29. sz. melléklet
A KISZABOTT BÍRSÁG ÖSSZEGÉNEK ALAKULÁSA 1996-2011. KÖZÖTT

1996
1997
1998

Év

Kiszabott bírság összege

1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

21 800 000,- Ft
52 850 000,- Ft
84 000 000,- Ft
264 290 000,- Ft
240 380 000,- Ft
221 500 000,- Ft
315 900 000,- Ft
260 000 000,- Ft
478 000 000,- Ft
420 250 000,- Ft
376 700 000,- Ft
354 300 000,- Ft
389 350 000,- Ft
346 000 000,- Ft
307 670 000,- Ft
104 670 000,- Ft

21 800 000 Ft
52 850 000 Ft
84 000 000 Ft
264 290 000 Ft

1999

240 380 000 Ft

2000

221 500 000 Ft

2001

315 900 000 Ft

2002

260 000 000 Ft

2003

478 000 000 Ft

2004

420 250 000 Ft

2005

376 700 000 Ft

2006

354 300 000 Ft

2007

389 350 000 Ft

2008

346 000 000 Ft

2009
2010
2011

	
  

307 670 000 Ft
104 670 000 Ft
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