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I. A főosztály bemutatása
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Jogi Osztály:
• állásfoglalások; 
• telefonos ügyfélszolgálat;
• útmutatók készítése;
• jogszabálytervezetek véleményezése, jogalkotási javaslatok összeállítása;
• perképviselet

Hatósági Ellenőrzési Osztály:
• HNT ellenőrzés;
• öntisztázások;
• hamis adatos listavezetés;
• közérdekű bejelentések vizsgálata;
• szignalizációk vizsgálata;
• megkeresések megválaszolása;
• elnöki tájékoztatók készítése;
• képviselet DB előtt



II. A mérnök szerepe a közbeszerzési eljárásokban

1. Ajánlatkérői oldalon

• Előkészítés:
Pontos műszaki specifikáció [következetes DB gyakorlat szerint tervezői hibára nem lehet
hivatkozni a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont körében], becsült érték, alkalmassági
követelmény meghatározása
• Ajánlattételi szakasz:
Kiegészítő tájékoztatáskérés megválaszolása
• Bírálat:
Bírálóbizottsági tag lehet, alkalmassági követelménynek megfelelés megítélése

2. Ajánlattevői oldalon

Az ajánlatkérő által kiadott dokumentumok megvizsgálása, ha hiba, kiegészítő tájékoztatás
kérése (megelőzhető, hogy a teljesíthetetlen feltétel a szerződés teljesítésének a szakaszában
derüljön ki; a feladatleírás pontosítása lehet szükséges, amely befolyásolná az ajánlattevő által
megadott árat; megelőzhető, hogy az esetleges szerződésmódosítási igények is minél
kevesebb számban forduljanak elő a későbbiekben).



III. Módosult összeférhetetlenségi rendelkezések

2022. október 11. napjától változott a Kbt. 25.§
2022. évi XXVII. törvény az európai uniós költségvetési források felhasználásának
ellenőrzéséről

Az ajánlatkérő kiemelten az előkészítés során köteles mindent megtenni annak
érdekében, hogy megelőzze, feltárja és orvosolja elkerülje az összeférhetetlenséget és a
verseny tisztaságának sérelmét. [25. § (1)]



III. Módosult összeférhetetlenségi rendelkezések

Az előkészítésbe bevont írásban köteles nyilatkozni az összeférhetetlensége
tekintetében. [25. § (2)]
Ha a közbeszerzésben több folyamatban is részt vesz, akkor valamennyi
folyamatra vonatkozóan kell nyilatkoznia. [25. § (2)]
Ha az összeférhetetlenség vagy annak kockázata (!) a nyilatkozat megtétele után
következik be, akkor ezt haladéktalanul jelenteni köteles. [25. § (2)]
Bármely más forrásból származó információ alapján ajánlatkérő köteles
vizsgálódni (pl. cégnyilvántartással összehasonlítás, kapcsolati háló ellenőrzés,
részletesebb nyilatkozat az üzleti érdekeltségekről). [25. § (3)]

Az összeférhetetlenség megelőzése körében az ajánlatkérőt terhelő
kötelezettségeket szabályozza a (2)-(3) bekezdés.
Továbbra is az eljárásba vagy annak előkészítésébe bevont személyek részéről
teendő összeférhetetlenségi nyilatkozat – az ajánlatkérő felelőssége megvizsgálni
és eldönteni, hogy az eljárásba bevont személy által adott esetben bejelentett
körülményre tekintettel fennáll-e az összeférhetetlenség.



III. Módosult összeférhetetlenségi rendelkezések

Az Európai Bizottság Iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési

rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről című 2021/C 121/01 közleménye az

uniós források felhasználásával összefüggésben: az érdekeltségi nyilatkozatok

alkalmazása akkor hatékony, ha azokhoz ellenőrzés is társul.

Ilyen különösen a más információforrásokkal való összevetés (pl. a

cégnyilvántartásban nyilvánosan elérhető adatok alapján az ajánlatkérő talál-e

kapcsolatot az ő részéről az eljárásban részt vevő személyek és az ajánlattevők

között, részletesebb nyilatkozatot is kérhet az ajánlatkérő a bevont személyektől

pl. üzleti érdekeltségeikről.)

A nyilatkozatok valóságtartalma ellenőrzésének módjáról az ajánlatkérő a

közbeszerzési szabályzatában rendelkezhet.



III. Módosult összeférhetetlenségi rendelkezések

Összeférhetetlenség áll fenn akkor, ha az ajánlatkérő részéről az eljárással vagy
annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy az eljárás
eredményét befolyásolni képes személy – ide értve a közbeszerzési szolgáltatót,
valamint az általa foglalkoztatottakat is – közvetve vagy közvetlenül olyan
pénzügyi, gazdasági vagy egyéb személyes érdekeltséggel rendelkezik, amely
úgy tekinthető, hogy befolyásolja funkcióinak pártatlan és tárgyilagos
gyakorlását. [2014/24/EU irányelv 24. cikkének átültetése] [25. § (4)]

Objektív körülmény fennállása elég, nem szükséges a megvalósulás (egy
objektivizált mérce szerint alkalmas arra, hogy akadályozza az érintett személy
vagy szervezet pártatlan feladatellátását. Nem szükséges, hogy az ajánlatkérő
részéről eljáró személy valóban elfogultan járjon el és szintén nem szükséges
szándékos cselekmények bizonyítása az érintettek részéről.).
Gazdasági érdek, családi, érzelmi kapcsolat, politikai szimpátia, nemzeti kötődés
is megalapozhatja, de csekély érdek vagy egy személy meggyőződésével,
véleményével való puszta kapcsolat nem. Az érdeknek kellően jelentősnek kell
lennie ahhoz, amely „veszélyeztetheti” a „feladatok pártatlan és tárgyilagos
ellátását” (2018. évi EU költségvetési rendelet).
A Kbt. már nem szól összeférhetetlen szervezetekről, de az összeférhetelenség
továbbra is figyelembe veendő és vizsgálandó az adott szervezet képviselőjének
összeférhetetlensége vagy annak hiánya kapcsán.



III. Módosult összeférhetetlenségi rendelkezések

Vélelmezni kell (megdönthető vélelem), hogy fennáll az összeférhetetlenség, ha az
eljárásba bevont személy
a) a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz;
b) a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
vagy annak tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja,
tulajdonosa, cégvezetője vagy alkalmazottja; vagy
c) az a) vagy b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
[25. § (5)]

Megdönthető vélelem – objektív körülmények támasztják alá, hogy az érdek-
összeütközés az érintett személyes érdeke és az általa képviselendő közérdek
között az említett körülmények ellenére nem áll fenn.



III. Módosult összeférhetetlenségi rendelkezések

A közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy lefolytatásában az ajánlatkérő
részéről nem vehet részt olyan személy, akinek a részvétele összeférhetetlenséget
eredményezne. [25. § (7)]
Összeférhetetlenség fennállása esetén az ajánlatkérő köteles megvizsgálni, hogy
az összeférhetetlenség az adott közbeszerzési eljárás tekintetében hogyan érintette
a verseny tisztasága és az egyenlő bánásmód elveinek érvényesülését, és köteles
mindazon intézkedéseket megtenni, amelyek szükségesek az összeférhetetlenség
megszüntetéséhez és az eljárás jogszerűségének helyreállításához. [25. § (7)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja akkor alkalmazható, ha az egyenlő bánásmód
és a verseny tisztaságának sérelme más módon nem orvosolható. [25. § (7)]

A verseny tisztaság és az egyenlő bánásmód potenciális sérelme vizsgálandó.
Nem kell a döntésre gyakorolt hatást bizonyítani.
Eljárási cselekmény megismétlése (érintett személy nélkül).
Végső esetben kizárás.

Az összeférhetetlenség orvoslására irányuló intézkedéseknek elsősorban az
ajánlatkérő szerv oldalán érintett személyre kell irányulniuk, azaz ennek a
személynek be kell szüntetnie a szóban forgó ajánlattal kapcsolatos valamennyi
tevékenységet, például az értékelő bizottság tagját eltávolítják a testületből.



III. Módosult összeférhetetlenségi rendelkezések

Ha egy részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet vagy egy ezekkel – közvetve vagy közvetlenül
– a 3. § 28. pontjában meghatározott kapcsolatban álló gazdasági szereplő – ide
értve a vezető tisztségviselőt, felügyelőbizottsági tagot, cégvezetőt, alkalmazottat
is – részt vett a közbeszerzési eljárás előkészítésében, az ajánlatkérő köteles
megfelelő intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy az érintett gazdasági
szereplő közbeszerzési eljárásban való részvétele ne vezessen a verseny
torzításához. [25. § (8)]

Ilyen intézkedés lehet:
az eljáráshoz kapcsolódó valamennyi releváns információ többi gazdasági
szereplővel való közlése,
megfelelő ajánlattételi határidő biztosítása.

A (8) bekezdés a jogbiztonság érdekében megerősíti, hogy bizonyos típusú
előzetes bevonása az érdekelt gazdasági szereplőknek általánosságban nem
eredményez összeférhetetlenséget, de az ajánlatkérőt ilyenkor is terheli az a
kötelezettség, hogy megtegye azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy az egyenlő bánásmód és a verseny tisztaságának elve ne
sérüljön a közbeszerzési eljárásban.



III. Módosult összeférhetetlenségi rendelkezések

Az érintett gazdasági szereplő a 62. § (1) bekezdés m) pontja alapján csak akkor
zárható ki az eljárásból, ha az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása más
módon nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő köteles
hiánypótlást vagy felvilágosítás kérést kibocsátani, és az érintett ajánlattevők,
részvételre jelentkezők számára lehetőséget biztosítani arra, hogy bebizonyítsák a
közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvételük az esélyegyenlőséget
egyenlő bánásmód elvét és a verseny tisztaságát nem sértette, vagy az
összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárították. [25. § (8)]

Tekintettel arra, hogy a Kbt. nem ad még példálózó felsorolást sem, így az
ajánlatkérő mérlegelésére van bízva, hogy milyen bizonyítékokat, magyarázatokat
fog elfogadni.
Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által
tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések)
elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni. [25. § (8)]



III. Módosult összeférhetetlenségi rendelkezések

Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az
olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,
a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos
helyzet-, piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése
érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag
a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást,
b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban
[28. § (4) bekezdése] vett részt,
c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat)
benyújtásához szükséges árajánlatot kapott,
feltéve, hogy az ajánlatkérő nem közölt vele az összes ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt,
valamint az ajánlattételi határidő meghatározása biztosítja az egyenlő bánásmód
elvének érvényesülését.



III. Összeférhetetlenség

Nem összeférhetetlen a kivitelezésre vagy kivitelezésére és tervezésére együtt,
illetve egy engedélyezési tervet követően további tervek készítésére vonatkozó
közbeszerzési eljárásban annak a tervezőnek a részvétele, aki ezen közbeszerzési
eljáráshoz a megalapozó tervet készítette és egyéb módon nem vett részt a
közbeszerzési eljárás előkészítésében, a kivitelezésben, feltéve, ha nem
eredményez versenytisztaság sérelmet a részvétele. [322/2015. Korm.r. 18. §]

Az ajánlatkérőnek célszerű a tervezővel kötött megállapodásában előre rendeznie
azt a kérdést, hogy milyen közreműködést vár el a későbbiekben a tervezőtől.
Ha a tervezőnek a későbbi közbeszerzési eljárásban kötelessége támogatni az
ajánlatkérőt, akkor az ajánlatkérőnek az is kötelezettsége, hogy a Kbt. előírásainak
megfelelően tájékoztassa a tervezőt arról, hogy nem fog tudni részt venni az
ajánlattevői oldalon a későbbi közbeszerzési eljárásokban.



IV. Állásfoglalás – részekre bontás

Kérdés:

Egy önkormányzat vis maior károsodott támfalának rekonstrukciójára hazai
támogatási forrást kap, a rekonstrukció részét képező tervezés és kivitelezés
becsült értékének meghatározása kapcsán fennáll-e a Kbt. 19. §-a szerinti részekre
bontás tilalma.

Válasz:
• Elsődleges: a műszaki-gazdasági funkcionális egység fennállásának vizsgálata

• Útmutató: a műszaki-gazdasági funkcionális egység szempontját előtérbe
helyező megközelítés is jellemzően azt az eredményt hozza, hogy a különböző
beszerzési tárgyak értéke megbontható.

• Az uniós esetjog: azonos beszerzési tárgyak. A Kbt. nevesít néhány esetet,
amikor különböző tárgyú szerződések funkcionálisan annyira szorosan
kapcsolódnak, hogy nem tekinthetőek önálló beszerzésnek, hanem egy
közbeszerzést alkotnak, pl. az árubeszerzés becsült értékébe a beállítás és
üzembe helyezés értékét is be kell számítani.



IV. Állásfoglalás – részekre bontás

• A támfal rekonstrukció kapcsán: tervezés és kivitelezés részekre bontható,
kivéve, ha a tervezés és a kivitelezés megrendelésére egy építési beruházás
keretében kerül sor.

• Európai Bíróság C-574/10. sz. ítélete: a Bíróság több szakaszra bontott tervezői
és mérnöki szolgáltatások egységét arra tekintettel mondta ki, hogy azok egy
építési beruházás megvalósításához kapcsolódtak és ugyanolyan tartalmú
szolgáltatások voltak, ugyanakkor a tervezés és a kivitelezés tekintetében nem
állapította meg azok egységének fennállását.

• Egy projekt személet uniós forrásnál.



IV. Állásfoglalás – részekre bontás

Általánosságban:

• A kivétel csak a részekre bontás tilalmára tekintettel meghatározott becsült
érték vonatkozásában.

• Soft osztja a hard sorsát alkalmazása kockázatos.

• Ugyanazon közvetlen cél különböző absztrakciós szinteken értelmezhető.



Köszönöm a figyelmet!


