
Előterjesztés a szegedi TET ülés 7. napirendi ponthoz: 

A közbeszerzési törvény (Kbt.) célzatos módosításának koncepciója 
 

Bevezetés 

 

Ismert az az általános gyakorlat, hogy a közbeszerzéseknél a tervezési szolgáltatások esetében 

ajánlatkérők (kevés kivételtől eltekintve) kizárólagosan a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást jelölik meg az ajánlatok egyetlen értékelési szempontjaként.  

 

Ezzel általánossá vált az ún. negatív árverseny jelensége, sokszor irreálisan alacsony tervezési 

díjakkal. Ez egy olyan kényszerhelyzet, amelybe a kamarai tagok kényszeredetten 

belemennek. 

 

Az ajánlatkérő szervezetek, beruházók előszeretettel hivatkoznak a Kbt-re, konkrétan arra, 

hogy ez van a törvényben, ők csak azzal a lehetőséggel éltek és élnek, amit a törvény 

megenged.  

 

Schulcz Péter elnökünk nemrég tárgyalt Majó Zoltánnal, az SZTE gazdasági igazgatójával, 

aki azt mondta, hogy egyenesen tiltja a kormányzati EU-szakapparátus, hogy „az 

összességében legkedvezőbb ajánlat” lehetőségével éljenek (azt nem tudjuk, mire 

hivatkoznak). 

 

A Magyar Mérnöki Kamara nemrég MTI közleményt adott ki, melyben tiltakozott a szentesi 

kórház bővítésére vonatkozó tervszolgáltatás közbeszerzési kiírása ellen: 

 

A Magyar Mérnöki Kamara határozott álláspontja, hogy az építészeti és mérnöki 

szolgáltatások területén a kizárólagosan ár-alapú döntésekkel szemben az értékelés során rész-

szempontok figyelembe vételével a minden szempontból legkedvezőbb ajánlatot kell 

kiválasztani. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó 2004/18 

EU Direktíva módosítása során 2014-ben egyértelműen meghatározásra került: „annak 

elősegítése érdekében, hogy a közbeszerzés során fokozottan előtérbe kerüljön a 

minőség, a tagállamok számára engedélyezni kell, hogy – amennyiben ezt megfelelőnek 

tartják – a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” kiválasztása céljából megtiltsák vagy 

korlátozzák a kizárólag az ár vagy a költség értékelésén alapuló elbírálást”  

 

Ez a jövőre nézve azt jelenti, hogy a Versenyhivatal vagy pl. a GM egyáltalán nem 

hivatkozhat az EU-ra, amely mint piaci verseny mindenhatóságát megkövetelné, az egyedi, 

minőségi munkát jelentő tervezői szolgáltatások esetében. 

 

„...Bízunk abban, hogy a lehető legrövidebb időn belül ennek a hazai jogrendszerbe történő 

átültetésére is sor kerül.” -  tette hozzá az MMK a közleményben. 

 

Amikor ezt a kérdést a CsMÉK elnöksége tárgyalta, elhangzott, hogy a Közbeszerzési törvény 

olyan hivatkozási alap, amely alapprobléma.  Bevállaltuk akkor ( koncepcionális szinten) egy 

törvényjavaslat elkészítését, amely alkalmas (legalább) arra, hogy a TET ülésen megvitatásra 

kerüljön. Ennek  eredményétől  függően lehet tovább vinni, lobbi-színtérre, a MÉK és MMK 

vezetősége – és más csatlakozó szervezetek – elérjék a kormányzatnál a törvénymódosítás 

előkészítését. 

 



 

A feladat elvileg egyszerűnek látszik. Azt kell „csak” elérnünk– az idézett EU direktívának 

megfelelően – hogy a Kbt. (kivonatát lásd csatolva) korlátozza vagy tiltsa az ajánlatok  

értékelési szempontjának meghatározásánál a kizárólagosan a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás alkalmazását (71.§ (2)a); vagyis bizonyos esetekben az összességében 

legelőnyösebb ajánlat kiválasztását kelljen alkalmazni. (71.§ (2)b). 

 

Mégpedig azokra az esetekre célszerű ezt a korlátozás, ahol a minőség is versenyfeltétel. Ám 

ne egyszerűen a tervezői szolgáltatásokra gondoljunk, mert egyrészt így tágabb az érdekelt 

lobbitársak köre (ezt a kört érdemes lenne felkutatni) , másrészt így direktebb a hivatkozási 

alap, vagyis az EU direktíva: „annak elősegítése érdekében, hogy a közbeszerzés során 

fokozottan előtérbe kerüljön a minőség…” 
Harmadrészt jobban keresztülvihető így, hisz nem merül fel a szakmai sovinizmus vádja, 

amely a célzott törvénymódosítás ellen hatna.   

 

Mivel lehet még - az EU direktíván túl - érvelni? Pl.: 

-  illogikus, egyben a jogszerűtlenséggel határos, hogy a Kbt. általános érvényűen az 

ajánlatkérőre bízza a választást a (2)a) és a (2)b) között, holott pl. nemzetgazdasági 

érdekből indokolt lenne a választás korlátozása (v.ö: a rendőrségi nyomozás szerint a  

múzeumi tolvajok vagy autóval, vagy a nélkül hagyták el a helyszínt…) 

- az előzőt aláhúzza, hogy a Kbt. a (2)b) esetére nézve hosszan taglalja a teendőket (hogyan 

kell eljárni, értékelni); vagyis a jogalkotónak szándéka volt, hogy lehetőség szerint a (2)b) 

terjedjen el. Ehhez képest az állt be, amit tudunk (lásd fent!), vagyis a jogalkotói szándék 

nem érvényesült. 

- A 71.§(4)c) fel is sorolja, hogy a részszempontoknak milyen mennyiségi vagy szakmai 

szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, a 

szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk:  „az ellenszolgáltatáson kívül 

például: a minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, 

környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok, működési költségek, gazdaságosság, 

költséghatékonyság, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, 

készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka)”. Ezek több mint fele építészeti-mérnöki 

tervszolgáltatáshoz köthető (és az ajánlattételnél tervkoncepcióval igazolhatók, 

összehasonlíthatók)!!!! 

- a (2)a) választása esetén a fenti – jogalkotó számára valósan fontosnak gondolt - 

szempontok nem érvényesülnek az ajánlattevők közötti választáskor; ezért sem szabadna 

minden esetben az ajánlatkérőre bízni a választást. 

- további érvek természetesen szakmaiak: statisztikailag igazolható, hogy a tervszolgáltatás 

minősége meghatározza a 100 évig fennálló beruházás minőségét, így nemzetgazdasági 

érdek, hogy… ; a negatív árverseny a tervszolgáltatás minősége ellen hat…; a 

tervkoncepció + referencia érdemi figyelembe vételével eldöntött közbeszerzés 

bizonyíthatóan értéktöblettel jár. 

 

Adódik tehát egy megoldás, miszerint meg kellene fordítani a logikát, egy új törvényhely 

beiktatásával: 

71.§ (8) Építési beruházások és az ezekkel kapcsolatos tervszolgáltatások esetében, 

továbbá más olyan esetekben, ha a közbeszerzés tárgya kapcsán a (4)c) alatti szakmai 

szempontok érvényesítése indokolt – különösen a minőség, a műszaki érték, az esztétikai 

és funkcionális tulajdonságok, a környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok -, 

ajánlatkérőnek az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának módszerét kell 

alkalmaznia, az itt felsorolt, értékelhető tényezők résszempontként való alkalmazásával. 



 

 

Csatolmány a napirendi javaslathoz: a Kbt. kivonata: 

Az értékelési szempontok, az ajánlatok értékelése 

71. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles meghatározni az ajánlatok értékelési 

szempontját. 

(2) Az ajánlatok értékelési szempontja a következő lehet: 

a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy 

b) az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. 

(3) Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, köteles 

meghatározni 

a) az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokat; 

b) részszempontonként az azok súlyát meghatározó - a részszempont tényleges jelentőségével arányban 

álló - szorzószámokat (a továbbiakban: súlyszám); 

c) az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határát, amely minden részszempont esetében azonos; 

d) azt a módszert (módszereket), amellyel megadja a ponthatárok [c) pont] közötti pontszámot. 

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti részszempontokat az ajánlatkérőnek az alábbi követelményeknek 

megfelelően kell meghatároznia: 

a) a részszempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges 55. § (1) 

bekezdése szerinti alkalmassága; 

b) a részszempontok között mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás mértékének részszempontját; 

c) a részszempontoknak mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell 

alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk (az 

ellenszolgáltatáson kívül például: a minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, 

környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok, működési költségek, gazdaságosság, 

költséghatékonyság, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a 

teljesítés időpontja, időszaka); a részszempontok körében értékelhető a munkanélküli vagy tartósan 

munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértéke; 

d) a részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését; 

e) ha részszempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, alszempontonként azok - 

tényleges jelentőségével arányban álló - súlyszámát is meg kell adni. Nem minősül alszempont 

megadásának, ha az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján értékelhető részszemponttal kapcsolatban a 

(3) bekezdés d)pontja szerinti módszer megadása során leírja, hogy a részszemponttal összefüggő ajánlati 

elem mely összetevőit, vagy milyen tulajdonságait fogja vizsgálni; 

(5) A (3) bekezdésben foglaltakat is az eljárást megindító felhívásban kell megadni [a c) és d) pont 

esetében az egyéb információk körében] azzal, hogy a d)pont szerinti módszer (módszerek) részletes 

ismertetése a dokumentációban is megadható. 

(6) A (3) bekezdés d) pontja szerinti módszerekről, az ajánlatok elbírálásáról a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatót készít. 

(7) Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást tartalmazó értékelési szemponton vagy részszemponton 

(alszemponton) kívüli részszempontokkal (alszempontokkal) összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban az 

eljárást megindító felhívásban jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, 

melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a (3) bekezdés c) pontja szerinti ponthatár felső 

határával azonos számú pontot ad, valamint jogosult meghatározni olyan elvárást is, melynél kedvezőtlenebb 

az adott ajánlati elem nem lehet. 

72. § (1) Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, akkor az 

ajánlatoknak az értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban 

meghatározott ponthatárok között értékeli az 71. § (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározott módszerrel, 

majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat 

pedig ajánlatonként összeadja. Az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a 

legnagyobb. 



(2) Ha több ajánlatnak azonos az (1) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül az 

összességében legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás 

esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a 

legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. 

(3) Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott 

ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha 

a) az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot kívánja kiválasztani, de 

a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza, vagy 

b) az ajánlatok értékelési szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, de az 

összességében legelőnyösebb ajánlat a (2) bekezdés alkalmazásával sem állapítható meg. 

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az azonos ellenszolgáltatást tartalmazó, a (3) 

bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig az azonos összpontszámmal és részpontszámokkal értékelt 

érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül kell sorsolással kiválasztani az eljárás nyertesét. 

(5) Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően elektronikus árlejtést kezdeményezhet, amennyiben 

azt az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban előzetesen jelezte. Az elektronikus árlejtés részletes szabályait 

külön jogszabály határozza meg. 

73. § Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban - 

több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi felhívásban - és a dokumentációban meghatározott feltételek 

alapján, valamint a 71. § (2) bekezdésében meghatározott értékelési szempontok egyike szerint a 

legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

 

 

 

CsMÉK Elnökség 


