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I.Bevezetés

Az új közbeszerzési törvény (Kbt.) 
előkészítése

2014. november: kormány által elfogadott koncepció

2014. november-2015. április: jogalkotási munka, egyeztetések és társadalmi vita

Parlamenthez benyújtás: általános vita június 9., részletes vita június 30.

Szeptember-október: zárószavazás várható ideje

2015. november 1.: tervezett hatályba lépés 

Új törvény alkotásának okai:
� Hazai gyakorlat uniós jognak megfelelése, új közbeszerzési

irányelvek
� Hazai gyakorlat reformja a korábbi tapasztalatokra

figyelemmel



• Eljárási határidők rövidítése
• Adminisztratív terhek csökkentése

Rugalmasabb és 
egyszerűbb, gyorsabb 

eljárások

• Kkv-k közvetett támogatása
• Verseny fokozása

A hazai gazdasági 
környezet igényeihez 
igazodó szabályozás

• Ajánlatok értékelésének új 
szemléletmódja

• Minőség alapú kiválasztás

Közbeszerzés stratégiai 
alkalmazásának 

elősegítése

I.Bevezetés

Az új törvény főbb céljai



II. Újítások

A verseny fokozásának eszközei az új 
törvényben

Normatív alkalmasság
Előlegnyújtás építési 
beruházások esetén 
biztosítékadás nélkül

Nyilatkozati elv, az Egységes 
Európai Közbeszerzési 

Dokumentum

Nagyobb nyilvánosság a 
nemzeti eljárásrendben

Műszaki egyenértékűség elve



II. Újítások

A verseny fokozásának eszközei az új törvényben –
uniós audit és ellenőrzési példák a KFF gyakorlatából

Normatív alkalmasság (referenciaigazolás) és műszaki

egyenértékűség:

• Kéttengelyes vs. háromtengelyes teherautó

• Autópálya építés: 50 km vs. 250 km

• Lehetséges ellenpélda: szennyvíztelepek kapacitása

• Orvosi eszköz beszerzés

• Hangszerbeszerzés

• Kórház vs. iskola megépítése



II. Újítások

A minőségi beszerzés fogalma, jelentősége 
(1)

A nyertes ajánlat kiválasztásának elsődleges módszere (értékelési szempontok):

Lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérő előnyben részesítse azokat az ajánlattevőket,
amelyek termékei, illetve szolgáltatásai minőségileg hozzáadott értéket képviselnek
az egyébként olcsóbb, de valamilyen szempontból rosszabb termékekhez képest.

Hatályos törvény 
alapján: 

legalacsonyabb ár 

vagy összességében 

legelőnyösebb ajánlat

gyakorlatban többször a  

legalacsonyabb ár

Új törvény alapján: 

főszabály 
legalacsonyabb 

költség vagy legjobb 

ár-érték arány 

kivételesen alkalmazható 

a  legalacsonyabb ár: 

•konkrétan meghatározott 

minőségi követelmények,

•áru vagy szolgáltatás beszerzés 

esetén.

ti lalom a legalacsonyabb 

ár egyedüli szempontként 

történő alkalmazásában:

•tervezési, mérnöki és építészeti 

szolgáltatások, valamint építési 

beruházások esetében 



II. Újítások

A minőségi beszerzés fogalma, jelentősége 
(2)

Lehetőség stratégiai célok elősegítésére:
• fenntarthatóság (környezetvédelem), 

• szociális célkitűzések (foglalkoztatás, munkahelyteremtés),

• innováció.

Hangsúlyosabb értékelési szempontok a 
közbeszerzésekben:
• életciklus költségek,
• energiafelhasználás,
• hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása,
• teljesítésben részt vevő személyi állomány 

szervezettsége, képzettsége és tapasztalata,
• funkcionális tulajdonságok,
• innovatív tulajdonságok.



II. Újítások

Az új Kbt. további újdonságai

Felelősség a 
szerződés 
teljesítéséért

Szerződések 
módosításának 
változó szabályai

Egyszerűbb nemzeti 
eljárásrend

Jogorvoslati díjak 
csökkentése

Öntisztázás E-közbeszerzés



III. Összegzés

Az új Kbt. várt hatásai a hazai közbeszerzési gyakorlatra:

• Gyorsuló, egyszerűsödő közbeszerzési eljárások

• Több ajánlattevő � fokozódó verseny

• Ár-érték arányos, hatékonyabb közbeszerzés

• Átláthatóbb eljárások

• Az uniós jognak megfelelő gyakorlat kialakulása, a 
szabálytalanságok megelőzése



KÖSZÖNÖM 
MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!


