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Az építési koncesszió odaítélésére jelenleg csupán az építési beruházásra, az árubeszerzésre és 
a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak 
összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv alapvető rendelkezései vonatkoznak. A 
szolgáltatási koncesszió egyedül az Európai Unió működéséről szóló szerződés általános 
elveinek (gazdasági szabadságok, a megkülönböztetés tilalma, átláthatóság, egyenlő 
bánásmód, arányosság, kölcsönös elismerés) hatálya alá tartozik. E javaslat a közbeszerzésről 
szóló 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvek jelenleg folyó felülvizsgálatával együtt kerül 
előterjesztésre. Ennek eredményeként különálló jogi eszköz kerül majd elfogadásra, amely a 
klasszikus és a közműágazatban kötött építési és szolgáltatási koncessziók odaítélését 
szabályozza.

Ez a dokumentum – a javaslat előzetes vizsgálatának keretében – azzal a céllal készült, hogy 
megállapítsa a kezdeményezés hozzáadott értékét, meghatározza a szükséges szabályok 
fajtáit, és azonosítsa a főbb problémákat, amelyekkel a jelentéstervezetnek majd foglalkoznia 
kell. 

1. Mi a hozzáadott érték?

Az előadónak meggyőződése, hogy e kezdeményezés rendelkezik hozzáadott értékkel, négy 
okból is:

– Tisztázza a meglévő jogszabályi keretet. A Bíróság egyre kiterjedtebb ítélkezési 
gyakorlata (25 ítélet 2000 óta) a jogi helyzet átláthatatlanságáról tanúskodik. Több fogalom is 
pontosításra szorul, noha az álláspontok kevésbé kialakultak a vállalkozások körében, mint az 
ajánlatkérők körében1 (a koncesszió, a kockázat, az építési és a szolgáltatási koncesszió 
közötti különbség, a koncesszió és az egyéb szerződésformák – felhatalmazás vagy engedély 
– közötti különbség, illetve a koncesszió és a közbeszerzés közötti különbség). 

– Szavatolja az állandóságot és a jogbiztonságot. Az ítélkezési gyakorlat fejlődése, a 
Szerződés elveinek nem egységes alkalmazása és a jelenlegi toldozott-foldozott uniós jogi 
keret bizonytalan jogi helyzetet teremt, ami a különböző szereplők kárára válik. A Bíróság 
kijelentette ugyan, hogy az ajánlatkérőknek tiszteletben kell tartaniuk a Szerződés alapvető 
elveit2, ám nem tisztázta kielégítő módon, hogy ez utóbbiak mi mindent foglalnak magukban. 

– Támogatja az állami hatóságok fellépését a gazdasági infrastruktúrák fejlesztése 
és korszerűsítése, valamint a közszolgáltatások előmozdítása terén

– Ösztönzi a versenyt az Unión belül és elősegíti az európai szereplők felemelkedését
(az eljárások tisztességének és átláthatóságának biztosítása és a szabadkézi vételi szerződések 
visszaélésszerű használatának szankcionálása révén). A 2010-ben megkérdezett vállalkozások 

                                               
1 SEC(2011)1588, 2011.12.20., I. B. melléklet
2 C-324/98. sz. ügy, Telaustria, 2000.



DT\893036HU.doc 3/9 PE483.644v01-00

HU

40%-a nyilatkozott úgy, hogy tudomása van ilyen szerződésekről.1 A pályázók számára 
egyenlő bánásmódot biztosító világos szabályok híján a kkv-k – alvállalkozói szerepbe 
kényszerülve – hátrányt szenvedhetnek.2 A közszolgáltatások verseny előtt való megnyitása 
ugyanakkor nem jelenti erőltetett privatizációjukat.

Felmerült az a kérdés is, hogy van-e létjogosultsága egy közbeszerzésektől elkülönített 
kezdeményezésnek. Ez azonban igazolható a koncessziónak a közbeszerzési szerződéstől 
alapvetően különböző természetével: a felelősség az állami hatóságról a koncesszió 
jogosultjára száll át, aki az építmény vagy szolgáltatás hasznosításával járó gazdasági 
kockázatot is viseli. A koncesszió nem tekinthető a közbeszerzési szerződés egyik 
formájának, sajátosságait tehát figyelembe kell venni.

2. Milyen szabályokra van szükség?

Az előadó elképzelései a következők:

– Alapvetően fontos a koncesszió meghatározása a tagállami meghatározások 
sokaságával szemben (a hatály körülhatárolása).

– A koncessziókra vonatkozó szabályok nem merülhetnek ki a közbeszerzési 
szerződésekre vonatkozó szabályok puszta lemásolásában.

– A szabályoknak világosaknak és egyszerűeknek kell lenniük, és nem vezethetnek 
túlzott bürokráciához.

– Világosan el kell ismerni az állami hatóságok arra vonatkozó szabadságát, hogy 
közérdekű feladataik ellátásának szervezési módjáról döntsenek.

– Tiszteletben kell tartani az állami hatóságok és gazdasági szereplők tárgyalási és 
szerződéskötési jogát. Jóllehet az előbbiek számára bizonyos mértékű mozgásteret és 
mérlegelési jogkört, az utóbbiak számára viszont objektív és átlátható feltételeket kell 
biztosítani, mivel egy-egy pályázat benyújtása időbeli és anyagi kötöttségekkel jár.

– Biztosítani kell az ajánlattevők jogainak tiszteletben tartását (jogorvoslathoz való 
jog, az információk bizalmas jellegének védelme stb.)

3. Főbb problémák

Az alábbi részekben egy-egy téma kerül ismertetésre, majd a főbb problémák, melyeket az 
előadó jobban ki kíván fejteni.  

                                               
1 SEC(2011)1588, 2011.12.20., I. B. melléklet, 68. o.
2 SEC(2011)1588, 2011.12.20., I. B. melléklet, 17. o.
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a) A koncesszió fogalmának meghatározása

A bíróság ítélkezési gyakorlatában is visszatérő kérdés lévén (a 2000 óta hozott 25 ítéletből 
13) a koncesszió meghatározása alapvetően fontos. A koncesszió/közbeszerzési szerződés 
közötti különbség továbbra sincs pontosan meghatározva európai szinten (a 2004/18/EK 
irányelv a közbeszerzési szerződéshez képest határozza meg a koncessziót).

→ Szükség van a koncesszió meghatározásának tisztázására (a kockázat szintje/fajtája, 
konkrétabb kritériumok helyénvalósága – pl. forgalom százalékaránya).

→ Az építési és szolgáltatási koncesszió megkülönböztetése; a vegyes koncessziók 
fogalmának meghatározása és az alkalmazandó jog. Az építési koncessziók nagy része 
szolgáltatási koncessziót is magában foglal, ezért nehéz meghatározni, hogy az ilyen 
szerződések melyik típusba tartoznak.

→ A közbeszerzési szerződés és a koncesszió közötti különbség tisztázása (a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos kifejezések használata a koncessziók esetében, pl. „szerződés” 
helyett „beszerzés”, „érték” helyett „ár” stb.)

b) Hatály és egyes ágazatok kizárása

A javaslat azokra a szerződésekre vonatkozik, amelyek értéke eléri vagy meghaladja az 5 
millió eurót (5. cikk), a 2,5–5 millió euró értékű koncessziókra pedig egyszerűsített eljárás 
vonatkozik (5. cikk (2) bekezdés). A javaslat kizárásokról (8–15. cikk) és eltérésekről (17. 
cikk) is rendelkezik. 

A korábbi „nem elsődleges” szolgáltatások 

A 2004/18/EK és a 2004/17/EK irányelvben alkalmazott, az elsődleges és nem elsődleges 
szolgáltatások közötti megkülönböztetés eltörlése bizonytalanságot szül az eddig nem 
elsődlegesnek tekintett szolgáltatások jogi státuszával kapcsolatban, mivel az irányelv teljes 
körű alkalmazásából „csak olyan szolgáltatások” kerülnek „kizárásra, amelyek korlátozott 
mértékben terjednek ki több országra”((21) preambulumbekezdés). 

→ Az érintett szolgáltatások pontos azonosítása

→ A 2004/18/EK irányelvben (II. B. melléklet) eddig nem elsődlegesnek tekintett 
szolgáltatások jegyzéke szűkítésének helyénvalósága

→ A szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások közzétételére vonatkozó 
rendelkezéseken kívüli egyéb rendelkezések nem alkalmazásának világossá tétele (17. cikk)
Energia
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A gazdasági szereplő által kizárólagos jog alapján végzett, a hálózati infrastruktúra 
irányításához kapcsolódó tevékenységekre az irányelv nem alkalmazandó (8. cikk (1) 
bekezdés).  Jóllehet ez a mentesség gyakorlatias megoldásnak tűnik (nincs verseny az állam 
által biztosított kizárólagos jog miatt), azonban nem foglalja magában az árkiegyenlítés révén 
államilag szabályozott árú energiaszolgáltatással kapcsolatos tevékenységeket. Az 
árkiegyenlítés a társadalmi és területi szolidaritás elvén alapul (minden állampolgár azonos 
áron kapja az energiát, bárhol él is az állam területén). Az önkormányzat nem választhat 
szolgáltatót. 

→ Az államilag szabályozott árú energiaszolgáltatás tevékenységének kizárását figyelembe 
kell venni.

Víz

Ebben az ágazatban számos tiltakozó hang jelenik meg, amelyek egy esetleges „erőltetett 
menetű” privatizációtól való félelmeket juttatnak kifejezésre. 

→ Az ágazat kérdését nem szabad pusztán „a privatizáció mellett vagy ellen” ideológiai 
vitára redukálni. 

→ A közhatóságok számára biztosítani kell a döntési szabadságot a közszolgáltatási 
feladataik megszervezésére vonatkozóan.

Egyéb kivételek

E javaslat más ágazatok (pl. kikötői szolgáltatások, tömegközlekedés) esetében félreérthető 
lenne.

→ Az érintett rendelkezéseket egyértelművé kell tenni.

c) Elvi kizárások: közintézmények közötti együttműködés és kapcsolt vállalkozás

Vertikális („házon belüli”) együttműködés 

A valamely ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő által egy másik jogi személynek odaítélt 
koncessziók az alábbi feltételek mellett ki vannak zárva: az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő olyan ellenőrzést gyakorol az érintett jogi személy felett, amely hasonló ahhoz az 
ellenőrzéshez, amelyet saját szervezeti egységei felett gyakorol; az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő 
számára végzi; a jogi személyben nincsenek magánjogi érdekeltek (15. cikk (1) bekezdés). Ez 
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a jelenlegi 2004/14/EK és 2004/18/EK irányelvekben nem szereplő vertikális együttműködés 
a Bíróság ítélkezési gyakorlatának kodifikációjából ered (Teckal-ítélet1), amelyet a 
későbbiekben a több ajánlatkérő szerv által közösen gyakorolt ellenőrzésre is kiterjesztettek 
(Coditel-ítélet2) (a javaslat 15. cikkének (3) bekezdése).

A fő bírálatok az alábbiakat érintik: az ítélkezési gyakorlat kodifikációjának nem megfelelő 
volta; a 90%-os arány önkényessége (az ítélkezési gyakorlat csak annyit rögzít, hogy az 
érintett jogi személynek tevékenységének „jelentős” részét az őt ellenőrző ajánlatkérő(k) 
számára kell végeznie); az esetenkénti elemzés szükségessége; a „házon belüliség” 
fejlődésének az állami és a magánszektor közötti tisztességtelen verseny forrásaként való 
értelmezése. 

A magánjogi érdekeltség tilalmát szintén érték bírálatok, arra hivatkozva, hogy az érdekeltség 
létén felül a kitűzött célt (a kereskedelmi/ipari célt vagy közszolgáltatási feladatot) is értékelni 
kell, vagy hogy a kisebbségi magánjogi érdekeltséget meg kellene engedni.

→ El kell ismerni az ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő önálló szervezéshez való 
hatáskörét, és a „házon belüliséget” ki kell zárni az irányelv hatálya alól.

→ Meg kell vizsgálni a 90%-os kritérium melletti döntést és az e küszöb betartásának 
ellenőrzésére szolgáló módozatokat.

→ Tisztázni kell, hogy mit jelent, hogy a jogi személy az ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő 
számára végez tevékenységet (szerződések száma? forgalom?)

→ Ugyanez a kérdés merül fel abban az esetben, ha a ”házon belüliség” feltételeinél azt 
vizsgáljuk, hogy több ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő közösen ellenőriz-e egy jogi 
személyt (15. cikk (3) bekezdés).

→ Meg kell vizsgálni, hogy indokolt-e minden magánjogi érdekeltség elutasítása.

Horizontális együttműködés 

E javaslat kizárja a közhatóságok közötti horizontális együttműködést (15. cikk (4) bekezdés). 
A Bíróság ítélkezési gyakorlatát (Hamburg-ítélet3) kodifikálja, amennyiben e kivételt több 
feltételhez köti (mindennemű magánjogi érdekeltség kizárása; a közhatóságok közötti valódi 
együttműködés, amelynek célja a közszolgáltatási feladatok „közös” ellátása; a megállapodást 
kizárólag a közérdek vezérli). 

Emellett megjelennek az ítélkezési gyakorlatban nem szereplő, kumulatív kritériumok, így 
például az, hogy az ajánlatkérő szerv/ajánlatkérő megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye a forgalom tekintetében nem haladja meg a 10%-ot 

                                               
1 C-107/98. sz. ügy, 1999.
2 C-324/07. sz. ügy, 2008.
3 A C-480/06. sz. ügy, 2009.
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(a 15. cikk (4) bekezdésének c) pontja), illetve hogy az építési beruházások, szolgáltatások 
vagy áruk tényleges költségeinek megtérítésén kívül nem történhet egyéb pénzmozgás a részt 
vevő ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők között (a 15. cikk (4) bekezdésének d) pontja). 

→ Elemezni kell a javasolt – különösen az ítélkezési gyakorlatból nem levezethető –
kritériumok lényegességét.

→ Meg kell vizsgálni a feladatok közös ellátásának fogalmát (amelynek értelmében a 
szerződő hatóságoknak a feladatot kötelező közösen kell ellátniuk, noha előfordulhat, hogy az 
egyik a másik helyett is végzi).

Kapcsolt vállalkozások

A valamely ajánlatkérő által egy kapcsolt vállalkozásnak odaítélt koncesszió kizárt (11. cikk 
(3) bekezdés). Ezt egyes speciális ágazatokban olykor a „házon belüliség” indokolatlan 
kiterjesztéseként értelmezték, kevésbé szigorú kritériumok (a 80%-os kritérium) alkalmazása 
mellett.

→ Meg kell vizsgálni e rendelkezés megalapozottságát és a verseny megnyitásának 
esetleges következményeit.

→ Elemezni kell e rendelkezés kkv-kra gyakorolt hatását.

d) Eljárási biztosítékok

Közzététel és átláthatóság

Az ajánlatkérő szervek/ajánlatkérők formanyomtatványok alapján elektronikus úton egy 
koncessziós hirdetményt és egy odaítélésről szóló hirdetményt juttatnak el az Európai 
Bizottsághoz (egy koncesszió odaítélésének szándékát, illetve az eljárás eredményeit), és 
közzététel céljából a nemzeti közzététel előtt megküldik az EU Kiadóhivatalának. Az 
odaítélésről szóló hirdetmény a 2,5–5 millió euró értékű szolgáltatási koncessziókra is 
alkalmazandó (a szociális szolgáltatások és egyéb meghatározott szolgáltatások kivételével).

→ Meg kell vizsgálni e fölöslegesen összetett és nehézkes eljárás lényegességét

→ Meg kell vizsgálni annak helytállóságát, hogy a nemzeti szintű közzétételt az európai 
szintű közzététel előtt megtiltsuk, illetve a párhuzamos továbbítás előírásának lehetőségét

A szerződések odaítélésének módozatai 
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E javaslat a koncessziós szerződések odaítélésének módozatait rögzítő rendelkezéseket 
tartalmaz.

→ Meg kell vizsgálni a kritériumok fontossági sorrendjének és súlyozásának alkalmazását. 
Míg az előbbi (39. cikk (3) bekezdés) egyértelmű és átlátható keretet biztosít az ajánlattevők 
számára ajánlatuk elkészítéséhez, utóbbi (amely a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlat esetében 
kötelező) korlátozza a közhatóságok mérlegelési lehetőségeit, és egy nem optimális 
ajánlattevő kiválasztását eredményezheti (39. cikk (3) és (5) bekezdés).

→ Az odaítélési kritériumok és a szerződés tárgya közötti kapcsolat határozott rögzítése (39. 
cikk (2) bekezdés) ellehetetleníti az olyan kritériumok figyelembevételét, amelyek 
lényegeseknek bizonyulhatnak (pl. közelség, szociális és környezeti normák).

→ A kritériumok gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra való korlátozása (39. cikk (4) nem 
tűnik lényegesnek (a 2004/18/EK irányelvet módosító javaslat megfelelő rendelkezésében 
nem jelenik meg e korlátozó jelleg, 66. cikk).

→ Az ajánlattevők által a szerződő hatóságok részére megküldött információk bizalmas 
jellegére vonatkozó rendelkezések félreérthetősége Úgy tűnik, hogy a védelem csak azokra a 
megoldásokra vagy információkra terjed ki, amelyeket a gazdasági szereplők kifejezetten 
bizalmas jelleggel küldtek meg a szerződő hatóságoknak (24. cikk és 35. cikk (5) bekezdés).  

e) A koncessziós szerződések végrehajtásának módozatai

Időtartam

Az irányelvre irányuló javaslat a koncesszió időtartamát az építési beruházási munkák vagy a 
szolgáltatások teljesítése során felmerült költségek megtérülése alapján határozza meg (16. 
cikk). 

→ Pontosítani kell ezt a meghatározást, amely csak az építési beruházási munkák vagy a 
szolgáltatások teljesítésének szakaszát veszi figyelembe, a létesítés és a teljesítés előtti 
kezdeti beruházások szakaszát nem.

→ A meghatározást úgy kell kiigazítani, hogy a már meglévő és ennek megfelelően kisebb 
beruházást jelentő koncessziókat is magában foglalja.

→ Meg kell vizsgálni a szolgáltatási koncessziókra vonatkozó egyéb kritériumok (pl. 
teljesítmény) beillesztését.
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A szerződések módosítása azok időtartama alatt

A szóban forgó javaslat a koncessziók új odaítélésére irányuló eljárás szükségességét az 
érvényben lévő szerződés rendelkezéseinek „lényeges módosítására” alapozza (42. cikk).

→ Tisztázni kell a „lényeges módosítás” fogalmát.

→ Meg kell határozni az annak azonosítását lehetővé tevő konkrét kritériumokat.

Következtetés

A szóban forgó javaslat által kiváltott heves tiltakozás ellenére az előadó meg van győződve 
annak hozzáadott értékéről, mivel megoldást kínál a jelenlegi európai szintű jogi vákuumra, 
amelyet a Bíróság folyamatos ítélkezési gyakorlata csak részben képes megtölteni. 

A záró rendelkezéseknek egyfelől az egyszerűsítést és a jogbiztonságot, másfelől a 
közhatóságok általi szabad igazgatás elvének tiszteletben tartását kell szolgálniuk. Noha az e 
dokumentumban említett problémák felsorolása távolról sem teljes körű, az előadó szeretné, 
ha a koncessziókról szóló európai kezdeményezés melletti vagy elleni egyszerű ideológiai 
vitán felül valódi gondolkodás indulna meg.


