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KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK

A hatóságok bizonyos munkálatok elvégzése, illetve szolgáltatások igénybevétele céljából
szerződéseket kötnek. Ezeket az egy vagy több gazdasági szereplővel, ellenszolgáltatás
fejében kötött szerződéseket közbeszerzési szerződéseknek nevezik, és az EU GDP-jének
jelentős részét teszik ki. A közbeszerzési szerződéseknek azonban csupán kis hányadát
ítélték oda nem hazai vállalkozások részére. A belső piac elveinek e szerződésekre
történő alkalmazása biztosítja a gazdasági erőforrások jobb elosztását és a közpénzek
ésszerűbb felhasználását. Az Európai Parlament és a Tanács 2014-ben új közbeszerzési
jogszabálycsomagot fogadott el az eljárások egyszerűbbé és rugalmasabbá tétele, és ezáltal
a kkv-k közbeszerzésekhez való hozzáférésének előmozdítása, valamint a társadalmi és
környezeti szempontok jobb figyelembevételének biztosítása érdekében.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 26. és 34. cikke, 53. cikkének (1)
bekezdése, valamint 56., 57., 62. és 114. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

A közbeszerzési szerződések jelentős szerepet játszanak a tagállamok gazdaságában, becslések
szerint az Unió GDP-jének több mint 16%-át teszik ki. A közösségi jogszabályok végrehajtását
megelőzően a közbeszerzési szerződéseknek csupán 2%-át ítélték oda nem hazai vállalkozások
részére. Ezek a szerződések alapvető szerepet játszanak az olyan ágazatokban, mint az építőipar
és az építési beruházások, az energia, a távközlés és a nehézipar, amelyeket – jogszabályi
vagy közigazgatási szabályok alapján – hagyományosan elsősorban nemzeti szolgáltatók
jellemeznek. Az egységes piac kiteljesítésének egyik akadályát jelentette az, hogy hiányzott a
nyílt és tényleges verseny ezen a területen, ami megnövelte az ajánlatkérők költségeit, és egyes
kulcságazatokban akadályozta a versenyképesség fejlődését.
A belső piac elveinek (különösen a szolgáltatásnyújtás szabadságának és a verseny
szabadságának) e szerződésekre történő alkalmazása biztosítja a gazdasági erőforrások jobb
elosztását és a közpénzek ésszerűbb felhasználását (a hatóságok erősebb verseny mellett a
legjobb áron kapják a lehető legmagasabb szintű termékeket és szolgáltatásokat). Az európai
piac legjobban teljesítő vállalkozásainak elsőbbségben részesítése ösztönzi az európai vállalatok
versenyképességét (amelyek ezáltal képesek méretük növelésére és piacaik fejlesztésére),
valamint megerősíti az átláthatóság, az egyenlő bánásmód, a valódi verseny és a hatékonyság
elveinek tiszteletben tartását, ezáltal csökkentve a csalás és a korrupció kockázatát. Egy valóban
nyitott egységes piac csak akkor érhető el, ha a szerződések elnyeréséért minden vállalat egyenlő
alapokon versenyezhet.
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EREDMÉNYEK

A Közösség létrehozta a nemzeti szabályok koordinálására irányuló jogszabályokat,
kötelezettségeket írva elő az ajánlati felhívások nyilvánossá tétele és az ajánlatok elbírálására
vonatkozó objektív kritériumok tekintetében. A Közösség az 1960-as évek óta elfogadott
különféle normatív jogi aktusokat követően úgy határozott, hogy egyszerűsíti és összehangolja
a közbeszerzési jogszabályokat, és e célból négy irányelvet (92/50/EGK, 93/36/EGK, 93/37/
EGK és 93/38/EGK) fogadott el. Ezen irányelvek közül hármat az egyszerűsítés és az
egyértelművé tétel céljából az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló – a 2005/75/
EK irányelvvel helyesbített – 2004/18/EK irányelvben, valamint a vízügyi, energiaipari,
közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról
szóló 2004/17/EK irányelvben egyesítettek. A két irányelv egyes mellékleteit a 2005/51/
EK irányelv módosította. A 2009/81/EK irányelv egyedi szabályokat vezetett be a védelmi
beszerzésekre vonatkozóan, azzal a céllal, hogy megkönnyítse más tagállamok védelmi
piacaihoz való hozzáférést.

REFORM

Az Európai Parlament és a Tanács 2014-ben új közbeszerzési jogszabálycsomagot fogadott
el az eljárások egyszerűbbé és rugalmasabbá tétele, és ezáltal a kkv-k közbeszerzésekhez
való hozzáférésének előmozdítása, valamint a társadalmi és környezeti szempontok jobb
figyelembevételének biztosítása érdekében. A jogi keret a közbeszerzésről (és a 2004/18/
EK irányelv hatályon kívül helyezéséről) szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelvet
és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők
beszerzéseiről (és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről) szóló, 2014. február 26-
i 2014/25/EU irányelvet foglalja magában. Az új közbeszerzési csomagot egy koncessziókról
szóló új irányelv egészíti ki (a 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelv a koncessziós
szerződések odaítéléséről), amely megfelelő jogi keretet nyújt a koncessziós szerződések
odaítéléséhez, tényleges és megkülönböztetésektől mentes hozzáférést biztosítva valamennyi
uniós gazdasági szereplőnek az uniós piachoz, továbbá nagyobb jogbiztonságot teremtve e
kérdésben.
A Bizottság 2012. március 21-i, a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió
belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások
harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató
eljárásokról szóló rendeletre irányuló javaslatával a közbeszerzés külső dimenziójának
figyelembe vétele is biztosított.
A Bizottság 2012 áprilisában stratégiát fogadott el az e-közbeszerzés tekintetében annak
érdekében, hogy 2016-ra teljes körűen megvalósulhasson az e-közbeszerzés, 2013. június 26-
án pedig az elektronikus számlázás[1] közbeszerzésben történő alkalmazásáról szóló irányelvre
irányuló javaslatot bocsátott ki. 2014. április 16-án a Parlament és a Tanács elfogadta
az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról szóló irányelvet[2]. A
tagállamok számára az átültetés határidejét 2018. november 27-re tűzték ki.

[1]COM(2012) 0179.
[2]Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/55/EU irányelve az elektronikus számlázás
közbeszerzésben történő alkalmazásáról, HL L 133., 2014.5.6., 1. o.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0179
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FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

„Közbeszerzési szerződés”: egy vagy több gazdasági szereplő és egy vagy több ajánlatkérő szerv
által írásban megkötött visszterhes szerződés, amelynek tárgya építési beruházás kivitelezése,
vagy áru szállítása, vagy szolgáltatás nyújtása.
„Ajánlatkérő szerv”: az állam, a regionális vagy a helyi önkormányzat, a közjogi intézmény,
továbbá az egy vagy több ilyen szerv, illetve közjogi intézmény által létrehozott társulás.
„Koncesszió”: írásbeli visszterhes szerződés, amelynek keretében egy vagy több ajánlatkérő
szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő egy vagy több gazdasági szereplőt megbíz bizonyos
építési beruházás kivitelezésével (építési koncessziók esetében) vagy szolgáltatások nyújtásával
és kezelésével (szolgáltatási koncessziók esetében), amelynek esetében a megbízásért járó
ellenszolgáltatás vagy kizárólag a szerződés tárgyát képező építési beruházás, illetve
szolgáltatás hasznosítási joga, vagy ez a jog pénzbeli ellenszolgáltatással kiegészülve. A
koncessziók odaítélése együtt jár a működési kockázatnak a koncessziós jogosultra való
átszállásával.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Valamennyi eljárás során tiszteletben kell tartani az uniós jog alapelveit, köztük különösen az
áruk szabad mozgásának, a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvét, valamint az
ebből eredő elveket, például az egyenlő bánásmód, a megkülönböztetésmentesség, a kölcsönös
elismerés, az arányosság és az átláthatóság elvét. Tiszteletben kell tartani továbbá a verseny, a
bizalmasság és a hatékonyság elvét.
A. Az eljárások típusai
Az ajánlati felhívásnak különböző eljárási típusoknak kell megfelelnie, amelyeket
küszöbrendszer alapján kell alkalmazni, kombinálva az egyes közbeszerzési szerződések
becsült értékének kiszámításához használt módszerekkel és a kötelező vagy indikatív jelleggel
alkalmazandó eljárásokra vonatkozó utalásokkal, az irányelvek rendelkezései szerint. A „nyílt
eljárás” során bármely érdekelt gazdasági szereplő benyújthat ajánlatot. „Meghívásos eljárás”
esetén csak a meghívott jelentkezők tehetnek ajánlatot. A „tárgyalásos eljárás” során bármely
gazdasági szereplő jelezheti részvételi szándékát, de végül kizárólag az általuk benyújtott
információk értékelését követően kiválasztott meghívott jelöltek tehetnek első ajánlatot, amely
azután a későbbi tárgyalások alapját képezi. A „versenypárbeszéd” esetén is bármely gazdasági
szereplő kérheti a részvételét, de a párbeszédben már csak a kiválasztott jelöltek vehetnek
részt. Ez utóbbit akkor alkalmazzák, ha az ajánlatkérő nem tudja meghatározni, hogy a
szükségleteit milyen módon kell kielégíteni, vagy nem tudja felmérni, milyen megoldást tud
arra kínálni a piac. A szerződés odaítélése a legkedvezőbb ár-érték arány mint kizárólagos
kritérium alapján történik. Létrehoztak egy új eljárást, az ún. „innovációs partnerséget” olyan
esetekre, amikor olyan innovatív megoldásra van szükség, amely a piacon még nem létezik.
Az ajánlatkérő dönti el, hogy innovációs partnerségre lép-e egy vagy több, kutatási-fejlesztési
tevékenységeit egymástól függetlenül folytató partnerrel annak érdekében, hogy az ajánlattételi
eljárás során egy új, innovatív megoldásról tárgyaljon velük. Végezetül, egyedi esetekben és
bizonyos körülmények között az ajánlatkérők pályázati hirdetmény előzetes közzététele nélkül
is jogosultak tárgyalásos eljárás keretében közszerződéseket odaítélni.
B. A szerződések odaítélésének feltételei
A közbeszerzési szerződéseket az ajánlatkérő kizárólag a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot
tevő jelöltnek ítélheti oda. A közbeszerzési szabályok reformja keretében vezették be ezt az új



Az Európai Unió ismertetése - 2017 4

odaítélési kritériumot, amely a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat elvén alapul, és amelynek
célja, hogy a legalacsonyabb ár helyett a legjobb ár-érték arányt részesítse előnyben, vagyis
a szóban forgó építési munkák, áruk vagy szolgáltatások árán vagy életciklus-költségein túl
vegye figyelembe azok minőségét is. Ez a kritérium nagyobb hangsúlyt fektet a minőségre, a
környezeti és társadalmi vonatkozásokra, valamint az innovációra.
C. A közzététel és az átláthatóság szabályai
A közbeszerzési eljárásoknak minden szakaszban biztosítaniuk kell a szükséges átláthatóság
érvényesülését. Ez kivált a közbeszerzési szerződések alapvető elemeinek közzététele, valamint
a jelöltekkel és ajánlattevőkkel kapcsolatos információk (vagyis a szerződés odaítélésekor
alkalmazandó kritériumok és eljárások, az eljárás lebonyolításával és előrehaladásával
kapcsolatos információk és az elutasítás okaival kapcsolatos információk) közzététele, továbbá
az eljárás minden egyes lépésére vonatkozó, kellő mennyiségű dokumentáció biztosítása révén
valósul meg.
D. Jogorvoslat
A közbeszerzési szabályok ajánlatkérők általi megsértésének eseteire a jogorvoslati eljárásokra
vonatkozó 2007/66/EK irányelv hatékony felülvizsgálati rendszerről rendelkezik, amely
mindkét közbeszerzési irányelvre és a koncessziókról szóló irányelvre is kiterjed, és két fontos
elemet vezet be. A „tilalmi” időszak lehetőséget ad az ajánlattevőknek, hogy – az odaítélést
követően – megvizsgálják a hozott döntést, és eldöntsék, hogy kívánnak-e felülvizsgálati eljárást
kezdeményezni. E legalább tíznapos időszak alatt az ajánlatkérő nem írhat alá szerződést.
A jogorvoslati eljárásokra vonatkozó irányelv te3hát szigorúbb szabályokat vezet be annak
elkerülése érdekében, hogy a közbeszerzési szerződéseket bármely fél részére jogszerűtlenül,
közvetlenül ítéljék oda.
E. A közbeszerzés egyéb szempontjai
Az új szabályok előmozdítják a zöld közbeszerzést, amely egy életciklus alapú
költségszámításra épül, és lehetőséget adnak egy egyedi címkére vagy ökocímkére való
hivatkozásra. A társadalmi aspektusok szintén hangsúlyt kaptak, az irányelvek külön
rendelkezéseket tartalmaznak a társadalmi befogadás, a szociális kritériumok és az
alvállalkozók alkalmazása tekintetében, és egy egyszerűsített rendszert a szolgáltatási
szerződések vonatkozásában. A bürokrácia mérséklése és a kkv-k részvételének megkönnyítése
szintén központi elemmé vált. Az új szabályok bevezetik az „egységes európai közbeszerzési
iratot” és a saját nyilatkozatok alkalmazását. A kkv-k közbeszerzésekhez való hozzáférését
különösen az mozdítja majd elő, hogy a szerződések részekre bonthatók, és csökkentették
az éves forgalomra vonatkozó követelményeket is. Az új irányelvek kötelezően előírják
az e-közbeszerzés alkalmazására való fokozatos átállást, és külön szabályokat vezetnek
be az elektronikus és az összetett beszerzés technikái és eszközei, többek között a
keretmegállapodások, a dinamikus beszerzési rendszerek, az elektronikus aukciók, az
elektronikus katalógusok, a központi beszerzési tevékenységek és a határokon átnyúló
közös beszerzés tekintetében. Az irányelv magában foglalja az Európai Bíróság „in-house”
kapcsolatokra vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, ami lehetővé teszi, hogy bizonyos feltételek
fennállása esetén az ajánlatkérők beszerzési eljárás nélkül is odaítélhetnek szerződéseket.
Végezetül, az új szabályok megerősítik a hatályos jogszabályokat is az összeférhetetlenségi
helyzetek, a részrehajlás és a korrupció kezelése terén, megerősített garanciákat nyújtva a
tisztességes eljárások lefolytatása érdekében a kizárási helyzetek, az előzetes konzultáció, a
szerződésmódosítások és az átláthatóság tekintetében.
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KONCESSZIÓK

Miközben a közüzemi ágazatra vonatkozó szabályok felülvizsgálata többé-kevésbé
összhangban van az általános közbeszerzési szabályok felülvizsgálatával (jóllehet e szabályokat
az ágazathoz igazították annyiban, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítsanak a kereskedelmi
vagy ipari tevékenységeket folytató szereplők számára az általuk folytatott gyakorlatok terén),
a koncessziókra vonatkozó új szabályok sokkal specifikusabbak.
Az irányelv kizárólag az 5 millió EUR vagy azt meghaladó értékű koncessziós szerződésekre
alkalmazandó, és a koncessziók egyes típusai – mint például az ivóvízzel kapcsolatos
koncessziók – nem tartoznak az irányelv hatálya alá. Az általános közbeszerzési eljárásokkal
ellentétben az ajánlatkérőknek itt megengedett, hogy a koncessziós szerződések odaítélésére
irányuló eljárásokat a nemzeti előírásoknak vagy a saját preferenciáiknak megfelelően építsék
fel, feltéve, hogy az alábbiak biztosítása érdekében bizonyos alapvető szabályokat követnek:
koncessziós hirdetmény közzététele; tájékoztatás a minimumkövetelményekről és az odaítélés
feltételeiről; az előírt követelményeknek való megfelelés, és a meg nem felelő jelöltek eljárásból
való kiesése; bizonyos bűncselekmények – pl. csalás és pénzmosás – elkövetésében korábban
bűnösnek kimondott jelöltek kizárása; és a résztvevők tájékoztatása az eljárás lebonyolítási
rendjéről, az előrelátható időbeli ütemezéssel együtt. A koncesszió tárgya, az odaítélési
kritériumok és a minimumkövetelmények nem képezhetik egyeztetés tárgyát a koncessziós
szerződések odaítélési eljárásában. A koncessziós szerződések határozott időre szólnak, és
esetleges meghosszabbításukat a szerződésmódosítási eljárás keretében lehet mérlegelni.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament a közbeszerzési csomag 2014. január 15-i elfogadását megelőzően számos
állásfoglalást elfogadott a témában, ideértve a közbeszerzéseket érintő új fejleményekről szóló,
2010. május 18-i, az állami megrendelések uniós és harmadik országbeli piacaihoz való egyenlő
hozzáférésről szóló, 2011. május 12-i, valamint a közbeszerzési politika modernizálásáról
szóló, 2011. október 25-i állásfoglalását. A Parlament ezen állásfoglalásokban kifejezetten
támogatta az egyszerűsítésre irányuló intézkedéseket – köztük a rugalmas eljárásokat –, és
fokozott jogbiztonságot sürgetett. A Parlament úgy ítélte meg, hogy a szerződések odaítélésekor
nem a legalacsonyabb árat, hanem a legjobb ár-érték arányt kellene az egyetlen kritériumnak
tekinteni, figyelembe véve a fenntarthatósági kritériumokat is (pl. életciklus-költségek, valamint
környezeti és társadalmi kritériumok).
Friss kutatások azt mutatják, hogy a jelenleg folyamatben levő brexit jelentős
bizonytalanságokat kelt és komoly hatásokat gyakorol majd az egységes piacra és az európai
polgárok jogaira a közbeszerzések terén[3]. A Parlamentnek fontos szerepet kell játszania annak
tisztázásában, hogy e folyamatban felmerülnek-e a demokratikus legitimitással és a polgárok
jogainak tiszteletben tartásával kapcsolatos kérdések[4].
Mariusz Maciejewski
11/2017

[3]Arrowsmith S., Consequences of Brexit in the area of public procurement, 2017 (A brexit következményei
a közbeszerzés területén), http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/
IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
[4]Stoll P.T., The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process, 2017 (Az Európai Parlament
szerepe és hatáskörei a brexit folyamatában), http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/
IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
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