
A közbeszerzések ellenőrzésének kihívásai 

190 

Szili-Kis Ádám 

A közbeszerzések ellenőrzésének kihívásai 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A tanulmány célja, hogy összegezze azokat a problematikus elemeket a 
közbeszerzések ellenőrzésének rendszerében, amelyek annak hatékony-

ságát és ezáltal a közbeszerzések szabályszerűségét részben vagy egész-

ben veszélyeztetik. A közbeszerzések bonyolult eljárási rendben zajla-
nak, ugyanez irányadó az ellenőrzési mechanizmusokra is. Ezzel össze-

függésben kell megemlíteni azt a tényt, hogy a közbeszerzési jog kógens 

jellege, mint hibaforrás jelentkezik a közbeszerzések ellenőrizhetősége 
tekintetében.

1
 

Az ellenőrzési rendszer bemutatott hiányosságai jelentős szerepet 

játszanak abban, hogy megkérdőjeleződik a közbeszerzések létjogosult-

sága és alapvető célja. Azonban nem szabad magunkat abba a tévhitbe 
ringatni, hogy a közbeszerzési eljárás felesleges alakszerűség, melynek 

költségigénye jóval meghaladja azt a célt, mint amelyre tekintettel létre-

hozták. A közpénzek felhasználásának szabályozott, törvényes keretek 
közé szorított és az elszámolás szempontjából nélkülözhetetlen rendsze-

rét adja a közbeszerzés, azonban ennek biztosítása érdekében szükséges, 

hogy felismerjük azokat az ellenőrzés rendszeréből eredő problémákat, 
melyek miatt nem garantálható a közbeszerzések hatékony és törvényes 

lebonyolítása. 

                                                             
1 DUDÁS GÁBOR: A közbeszerzések és a közérdek viszonya. A hatékonyság és 

az ellenőrizhetőség konfliktusa, in SZAMEL KATALIN (Szerk.): Közérdek és 
közigazgatás, 2008, MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 255. o. 
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I. KORLÁTOZOTT FELÜGYELETI KONTROLL 

A közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérők ellenőrzése elsősorban a 

felügyeleti és irányítási jogköröket gyakorló felettes szervek kötelezett-
sége, azonban ez a jogkör korlátozó tényezőket is magában foglal. A 

felügyelet és irányítás során ugyanis a felettes szerv ellenőrzési tevé-

kenysége nemcsak az ellenőrzött szervezet közbeszerzéseire, hanem 

ennél sokkal tágabb területre terjed ki, hiszen az ellenőrzés magában 
foglalja az ellenőrzött szerv által gyakorolt hatáskörök ellenőrzését, 

valamint a gazdálkodás egészének törvényességét. 

Az ajánlatkérők felügyeletét ellátó szervek irányítási és felügyeleti 
tevékenysége nem irányult közvetlenül az alárendelt szervek közbeszer-

zési tevékenységének szabályozására, szakmai vélemény, egyedi ajánlás 

nyújtásán kívül dokumentált irányelveket nem fogalmaztak meg. A 
közbeszerzésekkel kapcsolatos szabályozási feladatokat, valamint a 

személyi- és tárgyi feltételek kialakítását a középirányító szervezetek, 

illetve az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szer-

vek felelősségi körére bízták. Egységes beszerzési, közbeszerzési szabá-
lyozást, eljárásrendet a felügyeleti szervek nem alakítottak ki. A közbe-

szerzési feladatok ellátásához szükséges kapacitások felméréséhez, a 

közbeszerzési eljárások lebonyolításához külön útmutatás sehol sem 
készült. A felügyeleti szerv – miniszteri rendeletben vagy utasításban – 

határozta meg a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcso-

latos feladatokat és eljárásrendet, utalva a közbeszerzési szabályok be-

tartására. Az irányítási és felügyeleti tevékenység közvetetten a költség-
vetési szervek gazdálkodási tevékenységének kontrollrendszerén keresz-

tül valósult meg. A felügyeleti jogosítványokkal felruházott szervek az 

irányításuk alá tartozó ajánlatkérők tekintetében határoztak meg az esz-
közbeszerzéssel, beruházással, felújítással, közbeszerzésekkel kapcsola-

tos egységes szabályokat és eljárásrendet, melyek ellenőrzését a kialakí-

tott felügyeleti és belső ellenőrzési rendszer keretében biztosították.
2
 

Az ÁSZ jelentéséből látszik, hogy a felügyeleti szervek nem szán-

tak túlzott figyelmet arra, hogy meghatározzák az egyes felügyeletük és 

irányításuk alatt lévő szervek közbeszerzésre vonatkozó szabályzatait. 

                                                             
2 Állami Számvevőszék 831. számú jelentése a közbeszerzési rendszer működé-
sének ellenőrzéséről. 
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Ennek megfelelően az ajánlatkérők a központilag megállapított minta-

szabályzatnak megfelelően hozták létre saját közbeszerzési szabályzatu-

kat. A szabályzatok ellenőrzésre vonatkozó rendelkezései kizárólag a 
belső ellenőrzési mechanizmusokat foglalják magukban, vagyis arról 

szó sincs, hogy a felügyeleti szervek kontrollálják a közbeszerzési eljá-

rásokat. A belső ellenőrzés tehát klasszikus értelemben használatos, 

azonban a szervezeten belüli ellenőrzés nem alkalmas arra, hogy megfe-
lelő visszatartó erővel bírjon. A szabálytalanságok prevenciója tekinte-

tében a felügyeleti kontroll eredményesebb, hiszen külső, független 

ellenőrzésről van szó. Ennek hiánya egy másik kontextusban is problé-
maként érzékelhető, hiszen a felügyeleti kontroll nemcsak ellenőrzést 

jelent, hanem lényegében szakmai támogatást is a közbeszerzések sza-

bályszerűségének megteremtésével összefüggésben. 
A helyi önkormányzatok esetében még problematikusabb a kont-

rollmechanizmusok működése. A közbeszerzések szabályszerűsége alatt 

érthetjük a kiépített és működő belső intézményi és szabályozási rend-

szert, valamint a belső ellenőrzési funkciók ellátását.
3
 Az önkormány-

zatok – az Alaptörvényben biztosított – autonóm státusuk következtében 

speciális helyzetben vannak, hiszen közvetlen felügyeleti szervet nem 

jelölhetünk meg. A közbeszerzések tekintetében saját önálló szabályzat 
szerint járnak el, mondván ajánlatkérőként is értelmezhetjük őket. A 

belső szabályzatokat kötelezően nyilvánosságra kell hozniuk, azonban 

végigtekintve ezeket a közbeszerzési szabályzatokat megállapíthatjuk, 

hogy túlzott absztraktsággal rendezik a szükséges normákat. Ebből arra 
következtethetünk, hogy a szabályzatok nem alkalmasak arra, hogy 

egészében szabályszerűvé tegyék a hatályuk alá tartozó ajánlatkérők 

által folytatott közbeszerzési eljárásokat. Azt is kijelenthetjük, hogy az 
eljárás ellenőrzésére vonatkozó szabályok sem alkalmasak arra, hogy 

kielégítő kontroll eszközként biztosítsák a közbeszerzések szabályszerű-

ségét. Felmerülhet a kérdés, hogy a kormányhivatalok által végzett tör-
vényességi felügyeleti eljárás keretében ellenőrizhetők-e az önkormány-

zatok gazdálkodásának részét képező közbeszerzések. Az irányadó jog-

szabály értelmében a kormányhivatal csak a helyi önkormányzat szerve-

zetének, működésének, döntéshozatali eljárásának, döntéseinek (rende-

                                                             
3 LÓRÁNT ZOLTÁN: Gazdálkodás az államháztartás helyi szintjén, in Pénzügyi 
Szemle 2007/1. szám, 117. o. 
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let, határozat) jogszerűségét, törvényen alapuló jogalkotási, továbbá 

jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) köte-

lezettségének teljesítését vizsgálhatja a törvényességi felügyeleti eljárás 
keretében.

4
 A szabályozás nem terjed ki a gazdasági értelemben vett 

ellenőrzésre, hiszen a gazdálkodás ellenőrzése az ÁSZ hatásköre. Azért 

aggályos ez a típusú szabályozás, mert a kormányhivatalok csak és kizá-

rólag a közbeszerzési szabályzatot vizsgálhatják, viszont a közbeszerzé-
si eljárásokat nem: a gazdálkodást elméletileg és a szabályozás értelmé-

ben az ÁSZ ellenőrzi. A probléma ezzel, hogy a gazdálkodásnak egy kis 

részét teszik ki a közbeszerzések, ráadásul a Számvevőszék nem az eljá-
rás szabályszerűségét és megalapozottságát, hanem az azzal kapcsolatos 

gazdasági/tranzakciós tevékenységek (pl.: számlázás, könyvelés etc.) 

szabályszerűségét vizsgálja. 
Összességében az látszik az előzőekből, hogy az ajánlatkérők a 

közbeszerzési eljárások keretében magukra vannak utalva, hiszen a fel-

ügyeleti kontroll elsődleges céljának nem az tekinthető, hogy utólagosan 

korrigálja a szabálytalanságokat, hanem az, hogy az ellenőrzés során 
felmerülő visszásságok a későbbiek folyamán ne forduljanak elő. Ezen 

az sem segít, hogy a Közbeszerzési Hatóság széleskörű támogatást 

nyújt,
5
 mert a közbeszerzési eljárások mindegyike rendelkezik olyan 

specialitással, amelyet adott szervezeten belül, illetve azzal összefüggő 

felügyeleti kontroll keretében hatékonyabban lehetne „támogatni‖. 

II. BELSŐ ELLENŐRZÉS PROBLEMATIKUS ELEMEI 

A belső ellenőrzést két értelemben használhatjuk: egyrészről az ajánlat-
kérő szervezetén belül megvalósuló ellenőrzést, másrészről pedig az 

eljárásba épített ellenőrzéssel járó tevékenységeket érthetjük e fogalom 

alatt. A problémák tárgyalását is ennek megfelelően építem fel. 

                                                             
4 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 132. § 

(2)-(3) bekezdés. 
5 Gondolok itt arra, hogy a hatóság ajánlásokat, útmutatókat fogalmaz meg, 

képzéseket szervez, folyamatosan rendszerezi a jogszabályi hátteret és értelme-
zéseket is nyújt az egyes normákhoz. 
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Az ajánlatkérők közbeszerzési szabályzatában rögzített belső ellen-

őrzés és felelősségi rendszer célja, hogy az ellenőrzést az eljárást folyta-

tótól független személy végezze. Kézenfekvőnek tűnik, hogy a szerve-
zeten belül ki kell alakítani egy ellenőrzési egységet, amely folyamato-

san kontroll alatt tartja a közbeszerzési eljárást. Fontos kiemelni, hogy 

ezekben az esetekben az ellenőr tevékenységéért a szerv vezetője tarto-

zik felelősséggel annak érdekében, hogy biztosítsák a szervezeti és fel-
adatköri függetlenséget, és ezzel összefüggésben elérhető a belső ellen-

őri jelentések objektivitása, valamint elfogulatlansága.
6
 A szervezeti 

értelemben vett belső ellenőrzés azért problematikus, mert az ajánlatké-
rők közbeszerzési szabályzata nem tartalmaz olyan kidolgozott ellenőr-

zési rendszert, amellyel hatékonyan lehetne ellenőrizni az egyes közbe-

szerzési eljárásokat. Így elsősorban az eljárási határidők betartását, a 
költségek elszámolásának szabályszerűségét, valamint a beszerzés meg-

történtét tartják kontroll alatt. Ebből következik, hogy a belső ellenőrzés 

csak marginálisan érinti a közbeszerzési eljárás folyamatát. Ezzel azon-

ban a szervezet lényegében lemond arról a lehetőségről, hogy költséget 
spóroljon meg, hiszen tisztán a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat 

ellátó személy döntésére hagyatkozik a közbeszerzési szerződések meg-

kötése során. Nem feltételezve a legrosszabbakat, de ennek alapján 
könnyen utat törhet magának a korrupció ezen a területen, amely a köz-

pénzek kezelésének rákfenéje. 

A következőkben a belső ellenőrzés tág értelemben vett aspektusa-

ival összefüggésben felmerülő problémákat fejtem ki. 
Az összeférhetetlenség ellenőrzése tekintetében nincsen kialakult, 

egységes gyakorlat, hanem ez elsősorban az ajánlatkérők nyilatkozatán 

alapszik, ami a szubjektivitás miatt tekinthető aggályosnak. Nem lenne 
helytálló azt mondani, hogy az összeférhetetlenség ténye maga után 

vonja az ajánlatkérő nevében eljáró személy elfogultságát az eljárás 

során, azonban ennek ellenőrzése körülményes. Az összeférhetetlenség 
minden eljárásban azt a célt szolgálja, hogy elkülönüljön egymástól az 

eljáró és az eljárásban résztvevő egyéb személy, jelen esetben az aján-

latkérő és az ajánlattevő. Az ellenőrzés minden esetben a felek nyilatko-

zatától függ, melynek következtében ez a terület szoros összefüggésben 

                                                             
6 BOROS ANITA - TÁTRAI TÜNDE: Közbeszerzés kommentár, 2011, Complex 
Kiadó, Budapest, 399. o. 
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van a korrupció kialakulásával. Az összeférhetetlenség eltitkolása vagy 

csak figyelmen kívül hagyása is pozícióval vagy közhatalommal való 

visszaélést jelent. A probléma, hogy a közbeszerzést átható nyilvános-
ság ezt a területet nem érinti. A hatályos közbeszerzésekről szóló tör-

vény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezése szerint az ajánlatkérő köteles 

minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy kerülje 

az összeférhetetlenség kialakulását, és ezzel összefüggésben a verseny 
tisztaságának megteremtését.

7
 A szabályozás hátránya, hogy a „minden 

szükséges intézkedés‖ némileg nehezen körülírható szabály, nem tudni, 

hol vannak a határok. Ezen a területen szükséges volna konkretizálni 
azokat az esetköröket, melyek tekintetében fennáll(hat) az összeférhetet-

lenség. Egyértelmű, hogy nem lehetséges minden élethelyzetet feltün-

tetni, de arra van mód, hogy a gyakorlat alapján meghatározzák azokat 
az általános kritériumokat, melyek tekintetében összeférhetetlenségről 

beszélhetünk. Gondolok itt olyanokra, hogy az ajánlatkérő nevében 

eljáró személynek nem lehet gazdasági érdekeltsége egyik ajánlattevő 

vállalkozásban sem, vagy összeférhetetlen a személyi és családi kapcso-
latok léte etc. 

A kizáró okok ellenőrzése tekintetében jól lezárt ellenőrzési rend-

szer működik. A kizárást keletkeztető tényállásokat részletesen megha-
tározza a Kbt., azonban azok ellenőrzésére vonatkozóan részletszabá-

lyokat nem határoz meg. Ezt felismerve a Kormány rendeletben szabá-

lyozta azt, hogy egy tényállások ellenőrzése milyen eszközökkel lehet-

séges.
8
 A cégnyilvántartási adatok lekérdezése, a megkeresések és a 

nyilatkozattételi kötelezettség révén lehet ellenőrizni a kizárási okokat. 

Ahogy az előzőekben már írtam, a kizáró okok ellenőrzése szabályozott 

terület, egyetlen problematikus része a külföldi ajánlattevőkkel szemben 
fennálló kizáró okok ellenőrzése. Az Unió jogában kiemelt jelentőségű 

szabálynak tekinthető, hogy az egyes tagállamok kötelesek biztosítani 

annak lehetőségét, hogy más tagállam honosa is ugyanolyan feltételek-
kel indulhasson a közbeszerzési eljárásokban, mint a hazai ajánlattevők. 

Ennek velejárója, hogy szükséges ellenőrizni ezeket a szervezeteket, 

                                                             
7 Kbt. 24. § (1) bek. 
8 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkal-

masság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról 1-13. §. 
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hogy velük szemben fennállnak-e kizáró okok. Az ellenőrzést elsősor-

ban megkeresés és jogsegély útján végzik el az ajánlatkérők, mellyel 

azonban két alapvető probléma van: egyrészről hosszadalmas ezeknek 
az elintézése, másrészről nem biztos, hogy a valóságos képet mutatják, 

illetve a szükséges adatokat szolgáltatják. Egy másik lehetséges ellenőr-

zési eszközként létrehoztak olyan informatikai rendszereket, melyek 

európai szinten valósítják meg az adatáramlást. A probléma mindezzel, 
hogy egyelőre nem tekinthető hatékonyan működőnek a rendszer, hi-

szen nem általános az adat feltöltés az egyes államokban. Hiába az erre 

irányuló kötelezettség, a gyakorlatban csak ritkán történik meg az adat-
szolgáltatás, mondván az egyes eljárások lefolytatása így is komoly 

adminisztrációs terheket jelent. Ennek okán ezek az informatikai rend-

szerek hiányosak, esetenként alkalmazhatatlanok arra, hogy a kizáró 
okok tekintetében megfelelő ellenőrzés megvalósítása megtörténhessen. 

Másik problematikus kérdés, hogy a hamis adatok szolgáltatását, 

hogyan derítsék fel az ajánlatkérők. Ennek ellenőrzése lehetetlen fel-

adatként fogalmazható meg, a bizalom az, amely meghatározza az aján-
lattevők és az ajánlatkérők viszonyát. A bizalom hátterében azért talál-

hatunk preventív hatású eszközöket, hiszen büntetőjogi felelősséget 

alapozhat meg, ráadásul a jogi személyekkel szemben alkalmazható 
szankciók bevezetésével további szorító erővel is találkozhatunk. De 

meg kell állapítanunk azt is, hogy a büntetőjog ultima ratio jellege nem 

teszi lehetővé, hogy valóban megelőzzék a hamis adatok szolgáltatást. 

Egyéb jogkövetkezmények alkalmazása pedig attól függően bír relevan-
ciával, hogy a közbeszerzési eljárásban, mikor válik ismertté a hamis 

adat. Példának okáért a szerződés megkötését követően semmisségi 

oknak számít a hamis adat, hiszen jogszabályba ütköző szerződésről lesz 
szó. De meg kell állapítanunk, hogy a joggyakorlat ellentétes ezen a 

területen. Az alapprobléma az, hogy bármely közbeszerzési szabálysér-

tés megalapozza-e a szerződés semmisségét, illetve melyek azok a sza-
bálysértések, amelyek a megkötött szerződés semmisségét eredménye-

zik.
9
 Az látszik ebből, hogy az egyes kizáró okok fenn nem állását iga-

zoló dokumentumokat alaki szempontok szerint ellenőrzik az ajánlatké-

                                                             
9 KISS MÁRIA: A közbeszerzés polgári jogi kérdései, in Gazdaság és Jog 
2005/3. szám, 7. o. 
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rők, melyek akadályozzák a hamis adatok felismerését, és ez által az 

eljárás biztonságát is. 

Az alkalmasság ellenőrzése fajsúlyos kérdés a közbeszerzések te-
kintetében, hiszen csak azzal az ajánlattevővel lehet szerződést kötni, 

aki megfelel az ajánlatkérő által előzetesen megállapított követelmé-

nyeknek. Az ellenőrzés igazolások beszerzésével történik, azok adattar-

talmát pedig további igazolások révén teljesítik az ajánlatkérők.
10

 Ez a 
módszer valójában az egyszerűsítést szolgálja, hiszen az ajánlatkérőktől 

nem várható el, hogy minden egyes ajánlattevőt önállóan ellenőrizze-

nek. Két kérdés merül fel az alkalmassággal összefüggésben. Egyrészről 
aggályos, hogy az igazolások valóságtartalmát ugyanattól az ajánlatte-

vőtől származó igazolással erősítik meg (kivéve persze, ha valamilyen 

hatósági bizonyítvány kiállítására kerül sor, pl.: szabadalom); másrész-
ről pedig hiányzik a szükséges szakértelem ahhoz, hogy a közbeszerzési 

eljárást folytató meg tudja állapítani, hogy a teljesítésre ajánlott termék 

alkalmas-e a cél elérésére. Az igazolásokat ennek megfelelően elsősor-

ban alaki értelemben ellenőrzik, vagyis az alkalmasság megítélése az 
igazolás származási helyétől függ. A tartalmi értelemben vett ellenőrzés 

elmaradása azonban nem róható teljes egészében az ajánlatkérők terhé-

re, hiszen a közbeszerzési eljárás nem engedi meg, hogy részletes – és 
ezáltal költséges – kontrollt gyakoroljanak az igazolások valódiságának 

megállapítása érdekében. Azonban szükséges lenne némi előrelépés, 

hiszen az alkalmasság ellenőrzése a szerződés teljesítésére is hatást gya-

korol. Ezért a tartalmi értelemben vett ellenőrzés megvalósítása jelent 
előrelépést ebben a kontextusban, melynek alapvető hatása, hogy tovább 

csökken azoknak a szerződéseknek a száma, melyek nem mennek telje-

sedésbe.  
Az alkalmasság ellenőrzésével összefüggésben nem tekinthetünk el 

a közbeszerzési eljárástípusok alkalmazásának lehetőségeitől. Az egyes 

közbeszerzési eljárások bonyolult rendszert alkotnak. Az egyes típusok 
közötti választás lehetőségét a Kbt. rendelkezései határolják be. Tipiku-

san összefügg az alkalmasság a kétszakaszos közbeszerzési eljárások 

mindegyike, hiszen ilyenkor az első szakaszban az ajánlatkérő eldönti, 

hogy mely ajánlattevők lehetnek alkalmasak a kívánt cél elérésére, majd 
ezt követően versenyezteti meg őket közbeszerzési eljárás keretében. A 

                                                             
10

 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14-17. §. 
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buktató itt is az alapokban fekszik. Hogyan lehet képes megállapítani az 

ajánlatkérő előzetesen, hogy ki alkalmas a teljesítésre? A probléma 

egyezik a korábban kifejtettekkel, vagyis tartalmi értelemben nem képe-
sek megfelelően értékelni az alkalmasságát egyes ajánlattevőknek. 

Érdekes módon közelíti meg a törvény a tárgyalásos eljárás esetkö-

reit. Arra gondolok itt, hogy lehetősége van az ajánlatkérőnek arra, hogy 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson abban az esetben, ha a 
szerződés a műszaki-technikai sajátosságokra tekintettel kizárólag egy 

meghatározott személlyel vagy szervezettel köthető.
11

 Ezt hogyan álla-

pítja meg az ajánlatkérő? Piackutatást végez arra vonatkozóan, hogy 
csak az adott szervezet képes a feladat ellátására? A válasz nyilvánvaló-

an nem, hiszen ez nem várható el az ajánlatkérőtől. Azonban ez két érte-

lemben is problematikus, egyrészről kizárja a versenyt az ajánlattevők 
között úgy, hogy nem feltétlenül védhető az ajánlatkérői álláspont, más-

részről pedig teljes egészében figyelmen kívül hagyják az Európai Unió 

adta lehetőségeket és követelményeket, ugyanis a közbeszerzéseknek 

nyitottaknak kell lennie az uniós tagállamokkal szemben. 
A Kbt. tartalmaz azonban egy lehetőséget, amely kezelni próbálja 

az alkalmasság megállapításának nehézségeit. A versenypárbeszéd, mint 

közbeszerzési eljárástípus célja, hogy lehetőséget biztosítson arra, hogy 
egyeztessenek a közbeszerzés tárgyát illetően. A részvételi szakaszt 

követően ebben az esetben az ajánlatkérő párbeszédet folytat az ajánlat-

tevőkkel a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan is.
12

 Majd ezt követi az 

ajánlattételi időszak. Ez az eljárástípus mindaddig lehet eredményes, 
amíg kulturált keretek között zajlik az egyeztetés. Ennek biztosítása 

azonban nehézkes, hiszen a jelenlévő ajánlattevők általában egymás 

versenytársai, amely a párbeszéd minőségét nagyban befolyásolja. A 
probléma a versenypárbeszéd esetében is kettős, egyrészről egy laikus-

nak mondható ajánlatkérő számára képtelenség az alkalmasságot meg-

ítélni a versenytársak között zajló mentális harcban, másrészről sérülhet 
is a verseny, hiszen még az ajánlatok megtétele előtt találkoznak a ver-

senytársak, amely kiváló táptalajt biztosít a tisztességtelen piaci maga-

tartásoknak. Az eddigiek alapján arra következtethetünk, hogy az alkal-

masság ellenőrzését nem támogatja az egyes eljárástípusok közötti vá-

                                                             
11 Kbt. 94. § (2) bek. c) pont. 
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 Kbt. 101. § (1) bek. 
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lasztás lehetősége, sőt újabb problémákat generál. Az alkalmasság meg-

állapítása az egyértelmű eseteket leszámítva olyan nehézségeket von 

maga után, melyek negatív kihatással lehetnek a közbeszerzések ered-
ményességére, valamint a közpénzek hatékony felhasználására. 

Az utolsó belső ellenőrzéssel összefüggő terület a közbeszerzés 

eredményeként kötött szerződés teljesítésének ellenőrzése. A korábbiak-

ban már említettem, hogy a közbeszerzési jog egy sajátos jogterület, 
ahol a közjogi elemek mellett magánjogi kérdések is felmerülnek. Az 

eredményes közbeszerzési eljárások mindegyike szerződés megkötésé-

vel zárul. Ezek a szerződések az alapvető kötelmi jogi szabályok meg-
tartásával a közbeszerzések specialitására tekintettel készülnek. A köz-

beszerzési szerződések némileg idegen testként szerepelnek a közbe-

szerzésekben, hiszen egy alapvetően alá-fölérendeltségi viszonyt derivál 
egy mellérendeltségi jogviszonnyá. A problémák éppen ennek okán 

merülnek fel, hiszen az érdekérvényesítés más módon zajlik az eljárás 

és a szerződés tekintetében. 

A szerződéseket általában minták szerint készítik, vagyis a szoká-
sos elemeket foglalja magában, így a szerződés tárgyát – utalva a pontos 

paramétereket meghatározó mellékletekre –, a teljesítés módját, idejét, 

az ellenérték megfizetésének ütemezését, továbbá szerződési biztosíté-
kokat. A közbeszerzési szerződések tekintetében problematikus az aján-

lattevők hibás teljesítése, az ezzel kapcsolatos érdekérvényesítés, vala-

mint a szerződési biztosítékokból származó igények behajtása. 

A közbeszerzési szerződések tekintetében az ajánlatkérő alapvető 
érdeke, hogy a közbeszerzés tárgyát birtokba vehesse és hasznosíthassa. 

Ehhez arra van szükség, hogy az ajánlattevő szerződésszerűen teljesít-

sen. Amennyiben szerződésszegés következik be, mozgásba lendülnek a 
szerződési biztosítékok és a jótállási, valamint szavatossági igények. Az 

ajánlatkérők igyekeznek biztosítani a teljesítés maradéktalan megvaló-

sulását. A közbeszerzési szerződések biztosítékainak rendszerére azt 
mondhatjuk, hogy kidolgozott, lényegében az ajánlatkérő érdekei szerint 

körülbástyázott. Azonban a jogalkotó figyelmét elkerülte az a tény, 

hogy utólag ellenőrizni, szankcionálni és a közpénz után futni nehezebb, 

mint előzetesen biztosítani a szerződésszerű teljesítést. Ezzel nem azt 
mondom, hogy szükségtelenek lennének ezek a biztosítékok, hanem azt 

mondom, hogy eljárásba épített kontroll mechanizmusokra van szükség. 

Ezen a ponton térünk vissza az alkalmasság ellenőrzésének problemati-
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kájához. Az ajánlattevő által bemutatott alkalmasság nem vonja maga 

után azt, hogy a szerződést annak tartalma szerint teljesíteni fogja. Ha 

hibásan teljesít, életbe lépnek a jótállási és szavatossági igények. Azon-
ban ezek érvényesítése polgári jogi úton zajlik, vagyis nincsen speciális 

forma a közbeszerzési szerződésekből eredő igényekre vonatkozóan. 

Pedig a közpénzek felhasználása miatt szükséges lenne, hogy speciális 

szabályok szerint járjanak el ilyen igények esetében. Nemcsak anyagi 
jogi értelemben kell megteremteni a hibás teljesítés kiküszöbölésének és 

az ajánlatkérők – szerződéses jogviszonyban magvalósuló – védelmének 

rendszerét, hanem egy megfelelő eljárási környezetet is meg kell terem-
teni, melyben gyorsan és hatékonyan érvényesülhet a közérdek. 

Az előzőek alátámasztására kiemelek egy a teljesítés tekintetében 

aggályos területet, ahol tisztán látszik az ajánlatkérői érdekek sérelmé-
nek lehetősége. A közbeszerzési tárgykörök közül az építési beruházá-

sok ellenőrzése kifejezetten problematikusnak tekinthető. Ennek elsőd-

leges oka, hogy az építési beruházások során rengeteg visszaélésszerű 

magatartás tanúsítható. Az eljárás során elvégzett ellenőrzések és az 
alkalmasság megállapítása ezekben az esetekben kevésbé bír jelentő-

séggel, mivel az építkezés mindig speciális, egyedi eredmény elérését 

követeli meg, továbbá számtalan variációs lehetőség van az anyagok 
alkalmazásának területén. 

Az építési beruházások ellenőrzésénél az ajánlattevők által megha-

tározott műszaki ellenőr végzi az építkezés műszaki értelemben vett 

ellenőrzését. Az ellenőr nevét meg kell jelölni, szakmai reputációját 
igazoló dokumentumokat pedig csatolni kell az ajánlathoz. Az építési 

beruházások során azonban az ajánlatkérők révén az ellenőrzés az üte-

mezés szerint történik. Ez nem jelenti azt, hogy szakmailag megalapo-
zottan fogadják el a teljesítést, aminek az az oka, hogy bíznak az ajánlat-

tevő által kijelölt műszaki ellenőrben, akinek alkalmasságát az eljárás 

során már kontrollálták. Ez alapvető hibája az építési beruházás tárgyú 
közbeszerzéseknek, hiszen az építkezések során folyik el a legtöbb köz-

pénz. Vagyis a teljesítést az építési beruházások során kiemelten kellene 

ellenőrizni. Az alapjai ennek a területnek már lefektetésre kerültek, hi-

szen építési beruházásokban csak a szükséges engedélyekkel rendelkező 
ajánlattevők vehetnek részt, az ajánlattevők kötelesek felelősségbiztosí-
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tást kötni, továbbá az ellenérték kifizetése is szigorú rendben zajlik.
13

 

Azonban ezek a szabályok önmagukban nem biztosítják, hogy az esetle-

ges hibás teljesítést elkerüljék az ajánlatkérők. 
A közbeszerzési szerződések kontextusába illeszkedik a teljesítés-

ben résztvevő alvállalkozók szerepe és pozíciója. Az alvállalkozók telje-

sítésben betöltött szerepe minden esetben a vállalkozó jóhiszeműségén 

és döntésén alapul. Az elmúlt években több alkalommal lehetett talál-
kozni olyan hírekkel, hogy az alvállalkozók nem kapták meg a teljesíté-

sük fejében járó ellenszolgáltatásokat, pedig a kivitelezés érdekében 

eljáró ajánlatkérő már kifizette a közbeszerzési szerződésben meghatá-
rozott ellenértéket a nyertes ajánlattevőnek. A probléma abban áll, hogy 

kialakul egy körbetartozási struktúra, amelyben esetlegesen több pénz 

tűnik el, mint amennyi egyébként a projekt megvalósításához szükséges. 
Ezt felismerve és a gyakorlati tapasztalatokat mérlegelve a jogalkotás 

figyelmet szentelt az alvállalkozók közbeszerzési eljárásban betöltött 

szerepére. Ennek eredményeképp került be a Kbt.-be, hogy csak azok az 

alvállalkozók vehetnek részt a teljesítésben, akiket az ajánlattevő az 
ajánlati anyagában akként megjelölt, amennyiben más alvállalkozót 

kíván igénybe venni, ez kizárólag a közbeszerzési szerződés módosítá-

sával lehetséges. Ez azonban korántsem egyszerű, hiszen csak kifejezet-
ten indokolt esetben van rá mód, melynek bizonyítása a szerződés mó-

dosítását kérő felet terheli.
14

 A probléma megoldását szolgálhatná, ha az 

ajánlattevők és az alvállalkozók között fennálló szerződések, továbbá a 

nyertes ajánlatok nyilvánosságra hozatala megtörténne. Az erre vonat-
kozó törvényjavaslat azt a célt fogalmazza meg, hogy a közbeszerzési 

eljárás eredményeként létrejött, illetve a költségvetési forrásból finanszí-

rozott egyéb magánjogi szerződések esetében megszüntesse azt, az 
adatvédelmi biztos vizsgálatainak eredménye alapján egyedi alapjogsé-

relmet is okozó jogi helyzetet, amely nem biztosítja a szerződés végre-

hajtásával összefüggésben az alvállalkozóknál (közreműködőknél, meg-

                                                             
13 Lásd részletesen: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások 

közbeszerzésének részletes szabályairól. 
14 Pl.: „Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben 

egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos 

tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értéke-
lésekor meghatározó körülménynek minősült.‖ Kbt. 128. § (4) bek. 
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bízottaknál) keletkező adatok nyilvánosságát. A fővállalkozó által be-

vont további gazdasági szereplők ugyanúgy a közcélú és közfinanszíro-

zott szerződési szolgáltatás megvalósulásán dolgoznak, mint a fővállal-
kozó, ezért az általuk a szerződés végrehajtásával összefüggésben kezelt 

adatok nyilvánossága is ugyanolyan fontos.
15

 A nyilvánosság azonban 

csak átmeneti megoldás. Az alvállalkozók közbeszerzési eljárásban 

betöltött státusa még nem rendelkezik olyan garanciális közeggel, amely 
egyrészről garantálná az alvállalkozók érdekeinek artikulálódását, más-

részről pedig elősegítené a közbeszerzési szerződések zökkenőmentes és 

szerződésszerű teljesítését. 
Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a közbeszerzések belső el-

lenőrzése egy dinamikusan fejlődő területe a közbeszerzési eljárások-

nak, azonban még mindig rengeteg joghézag van, amelyek befolyásolják 
a közpénzek felhasználásának hatékonyságát. Az ajánlattevő alkalmas-

ságának ellenőrzése és az alvállalkozók közbeszerzési eljárásbeli szere-

pe, valamint alkalmasságuk és tevékenységük ellenőrzése a fentiek alap-

ján nyitott kérdések sorát foglalja magában, melyeket a jogalkotónak, 
illetve a jogalkalmazásnak minél előbb meg kell válaszolnia. 

III. KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK 

A közbeszerzésekkel összefüggésben problémaként elsősorban a kor-
rupciót szokták megjelölni. A közbeszerzési korrupciót definiálni azon-

ban lehetetlen vállalkozás. A spektrum széles az ajánlattevők „összeját-

szásától‖ egészen az előre „lejátszott‖ pályázatokig. A közbeszerzési 

hatékonyság szempontjából egyaránt veszélyes, ha az ajánlattevő nyo-
más vagy valamilyen előny hatására visszalép és a lényegesen drágább 

második fél lesz a nyertes. Bizonyítani lehetetlen, de a piac pontosan 

tudja, mi történt.
16

 
A korrupció egy állandóan változó társadalmi jelenség, a társadalmi 

és gazdasági környezet terméke, amelynek jellegzetes viszonyait a vál-

                                                             
15 T/2138. számú törvényjavaslat általános indokolása. 
16 TÁTRAI TÜNDE: Visszaélések a közbeszerzésben: a piac tudja, mi történt. 

http://hvg.hu/gazdasag/20120419_Tatrai_Tunde_korbeszerzes_korrupcio 
(2012.08.27.). 
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tozások üteme, jellege és mértéke határozzák meg. A korrupció vissza-

tükrözi a társadalom alapvető sajátosságait, ellentmondásait, rendelkezik 

továbbá mindazon jellemzőkkel, amelyekkel a társadalmi tömegjelensé-
gek, és hatással van a társadalom elosztási rendszerére. Így a társadalmi 

szintű korrupció alapvető jellemzője, hogy egy másodlagos újraelosztási 

szerepet tölt be, megakadályozva az elosztás szabályainak tervezett mű-

ködését. Hatással van a társadalom nem anyagi elosztási-újraelosztási 
viszonyaira is, úgymint erkölcs-etika, kultúra, tudomány, ideológia, 

politika, család stb. makro- és mikro szinten egyaránt.
17

 A korrupció 

általános megjelenési formájában társadalmi tömegjelenség, de egyedi 
formájában sajátos társadalmi viszony. A sajátos társadalmi státusszal 

rendelkező csoport tagjai egyaránt korrumpálhatóak és korruptak.
18

 

A közbeszerzések során felmerülő korrupciót mérni, illetve felderí-
teni is nehézkes. Ennek hátterében az áll, hogy vékony mezsgye választ-

ja el egymástól az ajánlattevők és az ajánlatkérő között zajló kommuni-

kációt. Nehéz elhatárolni egymástól az etikátlan befolyásolást és az 

elfogadható gyakorlatot, mely csupán az ajánlattevő érdekében végzett 
marketing stratégia részeként is értelmezhető. Azt is rögzítenünk kell, 

hogy a kommunikációs szabályok megsértése nem feltétlenül vonja 

maga után a korrupció tényét.
19

 Arra következtethetünk ebből, hogy a 
korrupció bár jelen van, de nem tudhatjuk, hogy pontosan mikor valósul 

meg, melyik az a pont, amelytől kezdve átlépünk az etikátlan befolyáso-

lás szintjére. Azt eredményezi mindez, hogy bizonytalan eszközökkel, 

de a jogalkotó igyekszik szűrni és keretek közé szorítani a korrupciós 
kockázatokat mutató magatartásmintákat. 

A korrupció kiküszöbölésének egyik eszközeként a nyilvánosságot 

és a transzparenciát jelölték meg, azonban ez továbbra sem jelenti azt, 

                                                             
17 MAIYALEHNÉ GREGÓCZKI ETELKA: Közbeszerzések tervezése az önkormány-

zatok gyakorlatában. http://www.ajk.elte.hu/file/AJKDI_GregoczkiEtelka_dis 

.pdf (2012.08.27.). 
18 MÜNNICH IVÁN: Korrupciókutatás, 2000, Országos Kriminológiai Intézet, 

Budapest. 
19 TINA SØREIDE: Grey Zones and corruption in Public Procurement: Issues for 

consideration, in Fighting Corruption and Promoting Integrity in: Public 

Procurement, 2005, OECD Publishing, 51-59. o., http://books.google.hu/b 

ooks?id=VzM6eMySpp8C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r
&cad=0#v=onepage&q&f=false, (2012.11.30.). 
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hogy a közbeszerzési eljárások szabályszerűek és mentesek a korrupció-

tól. A nyilvánosság nem kielégítő eszköz ahhoz, hogy a közbeszerzések 

a jogszabályoknak megfelelően folyjanak, sőt akár úgy is felfoghatjuk, 
mint további, az ajánlatkérő által teljesítendő eljárási kötelezettség. 

Azonban be kell látni azt is, hogy jelen pillanatban nem ismerünk ennél 

jobb eszközt arra, hogy biztosítsuk a problematikus közbeszerzési eljá-

rások jogszerűségét. A nyilvánosság minden esetben visszatartó erőként 
hat, hiszen ez által az eljárás dokumentációja, és maga a szerződés is 

elérhető elméletileg az egyes önkormányzatok által működtetett interne-

tes felületeken, így azok könnyen ellenőrizhetőek. 
„Az elmúlt évek során számtalan próbálkozás volt arra, hogy a 

közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás átalakításával érjék el a kor-

rupció megszüntetését. Megállapítható, hogy a Kbt. nem korrupcióelle-
nes törvény, hanem alapvetően más célok, elvek vezérlik. Téves kiindu-

lópontként értékelhetjük, hogy a közbeszerzések során külön szabályok 

alkotásával, adminisztratív kötelezettségek minél szélesebb alkalmazá-

sával a korrupció visszaszorítható lenne, hiszen a korrupció mindig az 
aktuális szabályok szerint lefolytatott eljárások során talál utat magának. 

Ebből kiindulva szükséges egy tisztán közbeszerzési szabályozás meg-

valósítása, melynek során a közbeszerzések céljaitól eltérő más kor-
mányzati célok nem jelennek meg és nem befolyásolják a közbeszerzé-

sek menetét.‖
20

 Az idézett gondolatokkal nehéz vitába szállni, azonban 

sajnos a realitás mást tükröz. Szükséges növelni az adminisztratív köte-

lezettségeket annak érdekében, hogy utólag is visszakövethető legyen az 
eljárás és a döntés, melynek értelmében szerződést kötnek a nyertes 

ajánlattevővel. Ezzel az egyes korrupciós magatartások visszaszorulnak. 

Meg kell jegyezni, hogy a korrupciómentesség állapotát nem lehet elér-
ni, de minden eszközzel törekedni kell annak alacsonyan tartása érdeké-

ben. A nyilvánosság egy jó kiindulópont ebben annak ellenére is, hogy 

ez adminisztratív kötelezettséget von maga után. A probléma inkább 
abban áll, hogy a nyilvánosságra hozatalt követően hiányzik egy követ-

kező lépcső. Szükséges lenne az iratok ellenőrzésére, illetve egyáltalán 

annak ellenőrzésére, hogy elérhetőek-e azok az ajánlatkérők honlapja-

                                                             
20 GUBA ZOLTÁN: Koncepcionális javaslatok a közbeszerzési törvény átdolgo-
zására. http://www.gubazoltan.hu/cikkek/javaslat.html (2012.07.13.). 
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in.
21

 Ily módon növelhető volna a nyilvánosság korrupcióval szembeni 

hatékonysága. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a korrupció esetenként a köz-
beszerzéseket is áthatja, azonban azt nem állíthatjuk, hogy az egyikből 

következik a másik. Ennek egyik oka az a tény, mely szerint a közbe-

szerzés jogi szabályozása során rengeteg eszközt (nyilvánosság, képzé-

sek, folyamatos újraszabályozás, gyakorlati tapasztalatok jogszabályok-
ba történő átültetése etc.) vetnek be annak érdekében, hogy elkerüljék a 

korrupciós kockázatokat. 

A terület folyamatosan fejlődik, és ennek okán újabb problémák je-
lennek meg, melyek kiküszöbölése a közbeszerzések korrupciótól való 

mentesítésének útján tett következő lépésként értékelhető. Jelenlegi 

állapotában problematikus a nyilvánosság követelményének ellenőrzése, 
esetenként az ajánlatkérő érdekében eljáró személyek nem naprakész 

tudása, a gyakori jogszabályváltozások következtében keletkező joghé-

zagok, a közbeszerzések során az ajánlatkérők által mutatott bizonytalan 

magatartás etc. Ebből látszik, hogy a korrupciós tényezők az elmúlt 
években bekövetkezett konstruktív változások eredményeképp vissza-

szorultak, azonban abban egyet kell érteni Guba Zoltán megállapításá-

val, mi szerint a közbeszerzések aktuális szabályozása révén talál magá-
nak utat a korrupció. Mindent egybevetve a korrupcióval szemben hatá-

rozottan kell fellépni, még akkor is, ha némileg rendszeridegen formá-

ban a Kbt. szabályai közé kell beiktatni a korrupcióellenes rendelkezé-

seket. Azonban ügyelni kell arra, hogy mindez megfontolt és lezárt 
rendszert alkosson, különben nem a korrupciós magatartások megelőzé-

séről, hanem csupán megnehezítéséről beszélhetünk. 

IV. AZ ÁTLÁTHATÓSÁG ELLENŐRZÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI 

Az átláthatóság a Kbt. alapelveinek egyike, amelyet még az Alaptör-

vény is nevesít.
22

 Azonban amilyen figyelmet szentelnek e fogalom 

                                                             
21 Saját tapasztalatom szerint (önkormányzatok tekintetében végeztem kutatást 

az interneten) több ajánlatkérő honlapján nincsenek nyilvánosságra hozott ira-

tok, sőt sok esetben még a Kbt. 22. § (1) bekezdése alapján kötelezően kialakí-
tandó és közzéteendő közbeszerzési szabályzatot sem lehet megtalálni. 
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lefektetésének, annyira nem fogalmazódik meg, hogy valójában mit is 

jelent az átláthatóság és hol vannak azok a határok, melyeken belül biz-

tosított az átláthatóság. Ezen alapvető feltételek megteremtése nélkül 
nem biztosítható az ajánlattevő vállalkozások átláthatóságának ellenőr-

zése. 

Az átláthatóság fogalmának meghatározása azért bonyolult, mert 

egy nagyon absztrakt megközelítésről van szó, sőt azt is megkockázta-
tom, hogy adekvát fogalmat nem lehet képezni az átláthatóság tekinteté-

ben. Arra lenne lehetőség, hogy – a közbeszerzésekre szűkítve a gon-

dolkodást – bizonyos feltételek kerüljenek meghatározásra, amelyek 
alapján megállapítható lenne, hogy az ajánlattevők mikor tekinthetőek 

átláthatónak. Átvitt értelemben ezt szolgálhatják az ajánlattevőkkel 

szemben támasztott alkalmassági követelmények, azonban ezek első-
sorban a közbeszerzési eljárás során kötendő szerződés későbbi teljesí-

tésbe menését készítik elő. Az átláthatóság mögött az a jogalkotói akarat 

húzódik meg, hogy kiszűrje azokat az ajánlattevőket, melyek tulajdonosi 

szerkezete, gazdasági tevékenysége, pénzgazdálkodása nem felel meg a 
jogszabályoknak és a tisztesség elvének. 

A probléma abban áll, hogy nincsenek kidolgozva határozott felté-

telek az átláthatóság követelményére vonatkozóan, így lényegében az 
ajánlatkérő mérlegelésén alapszik az, hogy mely szervezetet tekinti át-

láthatatlannak. Ebből levonhatóak további aggályos következtetések, 

hiszen azok a szervezetek, melyeket az ajánlatkérők átláthatatlannak 

minősítenek egy közbeszerzési eljárás során, nemcsak az adott közbe-
szerzési eljárásban nem lehetnek nyertesek, hanem akár ez befolyásol-

hatja más eljárások eredményét is. Ebben az esetben rendelkezésre áll 

egy eszköz a sérelmet szenvedett számára, méghozzá a jogorvoslat, 
azonban lássuk be, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottságnak sincsen 

olyan objektív mércéje, mely alapján megállapítható, hogy az adott vál-

lalkozás átláthatatlan. Vagyis nemcsak az sérelmes, hogy az ajánlatkérő 
korlátlan mérlegelési körébe tartozik a kérdés elbírálása, hanem az is, 

hogy nem létezik tartalmi értelemben vett jogorvoslat, mely egyben sérti 

a jogorvoslathoz való alapjogot.
23

 Mindezekből következik, hogy a köz-

beszerzési eljárások során nem ellenőrizhető az ajánlattevők átlátható-

                                                                                                                                       
22 Magyarország Alaptörvénye 39. cikk. 
23

 Lásd: 54/1996. (XI. 30.) AB határozat. 
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sága, hiszen a korlátok nélküli mérlegelés nem fér bele egy megfontol-

tan és szabályszerűen eljáró ajánlatkérő eljárásába. 

A probléma megoldását tovább akadályozza, hogy hatályos társa-
sági jogunk értelmében bárki alapíthat gazdasági társaságot,

24
 feltéve, 

hogy nem állnak fenn vele szemben a gazdasági társaságokról szóló 

törvényben meghatározott kizáró okok.
25

 Szervezeti értelemben véve 

tehát nem lehet gátat szabni a vállalkozásoknak. A közbeszerzésekre 
vonatkozó szabályozás nem korlátozhatja a szervezetek felépülését, 

mert ezzel lényegében a Gt. liberális szemléletével helyezkedne szembe. 

Az ellentét feloldása az Alkotmánybíróság feladata lenne, de kérdéses, 
hogy a közbeszerzésekben rejlő közérdek érdekében szükséges-e és 

arányos-e a vállalkozás szabadságának korlátozása. Ebből következik, 

hogy a tulajdonosi szerkezet összefüggésében aggályos az átláthatóság 
biztosítása érdekében feltételek meghatározása. 

Azonban látnunk kell azt is, hogy kifejezett sérelmes az ajánlatké-

rők számára, ha kvázi átláthatatlan egy ajánlattevő. Ezt egy példán ke-

resztül szemléltetem: A közbeszerzési eljáráson egy olyan ajánlattevő 
nyer, amely betéti társaság formájában működik. Ennek megfelelően a 

szerződésben vállalt kötelezettségekért nemcsak a társaság induló tőké-

jével felel, hanem a tagok saját vagyonukkal is felelősek a betéti társa-
ság kötelezettségeiért. Azonban kiderül, hogy a társaságot két korlátolt 

felelősségű társaság alapította, melynek értelmében a betéti társaság is 

csak a korlátolt felelősségű társaságok jegyzett tőkéjének erejéig felel-

nek. Ez kifejezetten problematikus, ha a jegyzett tőke teljes mértékét 
meghaladja a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás. Természe-

tesen a szerződést biztosító mellékkötelezettségek, különösen a bankga-

rancia, alkalmas lehet a probléma megoldására, de ezek érvényesítése 
nehézkes. 

A gazdasági értelemben vett átláthatóság ellenőrzése szintén prob-

lematikus, hiszen ehhez szakirányú (közgazdasági) végzettséggel kelle-
ne rendelkeznie minden közbeszerzési eljárást lefolytató személynek, 

annak érdekében, hogy megállapítható legyen: egy adott vállalkozás 

pénzügyi helyzete megfelel-e az iratokban foglaltaknak. Továbbá ebben 

                                                             
24 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (továbbiakban: Gt.) 3. § (1) 

bek. 
25

 Gt. 5-6. §. 
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az esetben is aggályos, hogy nincsenek meghatározva az átláthatóság 

határai. Kérdés, hogy milyen mélységben szükséges átláthatónak lennie 

az ajánlattevő pénzügyi helyzetének, hogy az off-shore tevékenység 
sérelmes-e vagy nem, feltéve, hogy a teljesítés feltételei az ajánlattevő 

vállalkozásnál fennállnak. 

Összefoglalva az eddigieket arra a következtetésre juthatunk, hogy 

az átláthatóság alapelvként rögzítése előremutató követelmény, azonban 
szükséges kialakítani egy olyan rendszert, amelyben elhelyezhető, és 

ellenőrizhető. Ez egyelőre egyáltalán nem megoldott, csak feltételezhet-

jük, hogy a jogalkotó milyen feltételekkel kívánja meg biztosítani az 
átláthatóságot a közpénzzel gazdálkodók tekintetében. Némileg árnyalja 

a problémát, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény meghatározza az 

átlátható szervezet fogalmát,
26

 azonban az ajánlattevők sokfélesége mi-
att ezt nem tekinthetjük adekvát fogalom meghatározásnak, illetve nem 

kapcsolódik hozzá olyan jogkövetkezmény, amely garantálná, hogy a 

közpénzeket kizárólag átlátható szervezetek kezeljék. A jogkövetkez-

mények súlyosbítását célzó kísérleteket az Országgyűlés egyelőre nem 
tárgyalja.

27
 Ebből is látszik, hogy az átláthatóság megteremtése még 

korai fázisában van, ezért szükséges annak mielőbbi fejlesztése. 

V. VERSENYJOGI PROBLÉMÁK 

A közbeszerzések joga szoros összefüggésben áll a versenyjoggal, 

melyre már a dolgozat korábbi szakaszaiban kitértem. A közbeszerzések 

sajátos piacot alkotnak, ahol speciális tulajdonságokkal rendelkező sze-

replők vesznek részt. A közbeszerzések során versenyjogi szempontból 
két viszonyrendszer alakul ki: egyrészről az ajánlattevők állnak egymás-

sal versenytársi jogviszonyban, másrészről pedig releváns tényezőként 

említhetjük az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti kapcsolatot. 
A leggyakoribb tisztességtelen piaci magatartás a közbeszerzési el-

járásokban a kartellezés, vagyis a versenytársak olyan megállapodása, 

amely torzítja vagy korlátozhatja a versenyt a felek (az ajánlattevők) 

                                                             
26 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (továbbiakban: Nvtv.) 3. § 

(1) bek. 1) pont. 
27

 T/6779. számú törvényjavaslat. 
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között. A versenyt korlátozó megállapodások mindegyike komoly prob-

lémákat okoz a közbeszerzési eljárásokban, hiszen akadályozzák az 

eljárás törvényességét, mondván a Kbt. értelmében biztosítani kell a 
verseny tisztaságát. A következőkben néhány versenyjogilag aggályos 

piaci magatartást és azok közbeszerzésekre gyakorolt hatását tekintem 

végig. 

Az egyik tilalmazott magatartásnak tekinthetjük azt az esetet, ha az 
ajánlattevők oly módon kötnek egymással versenykorlátozó megállapo-

dást, hogy az egyikük támogató ajánlat benyújtásával segíti a másik 

felet a nyertességhez, ellenszolgáltatásként elfogadva az alvállalkozói 
státuszt.

28
 Ebben az esetben kvázi két nyertese van a közbeszerzési eljá-

rásnak, amely egyrészről sérti a közbeszerzések szabályszerűségét, hi-

szen a megállapodással mesterségesen befolyásolják az árak alakulását, 
másrészről az ugyanazon eljárásban résztvevő ajánlattevőket elzárják a 

szerződéskötés lehetőségétől. Ennek ellenére azonban meg kell állapíta-

ni, hogy egy versenykorlátozó megállapodás csak akkor jöhet létre, ha 

az minden résztvevő részére relatíve kedvezőnek mutatkozik.
29

 
A következő tisztességtelennek tekinthető piaci magatartás a vál-

lalkozások konzorcium létrehozatala tárgyában született és vállalkozá-

sok társulásának létrejöttét eredményező megállapodása, ha az a verseny 
megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen ha-

tást fejthet, illetve fejt ki. Adott esetben tehát a megállapodás mégiscsak 

kihatással lehet a versenyre, így például, amikor az ajánlattevők objektív 

gazdasági indokok nélkül hoznak létre konzorciumot, miközben annak 
tagjai önállóan is képesek lennének olyan ajánlatot benyújtani, amely az 

adott közbeszerzési eljárásban sikeres lehetne.
30

 Az esetkör hasonlatos 

az előzőhöz, hiszen ebben a helyzetben is elsődleges cél a nyertesség 
oly módon történő elérése, hogy ellehetetlenítse a többi résztvevőt. Fel-

merülhet az irreális ajánlat kérdése, azonban ilyenkor az árban nem kö-

vetkezik be szignifikáns változás: azt olyan szintre viszik le, amely még 

                                                             
28 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának Vj-97/2006/5. sz. határoza-

ta. 
29 NAGY CSONGOR ISTVÁN: Kartelljogi Kézikönyv, 2008, HVG-ORAC, Buda-

pest, 286. o. 
30 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának Vj-149/2003/23. sz. határo-
zata. 
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nem tekinthető irreálisnak, viszont a többi ajánlattevő nem tud verse-

nyezni vele. 

Meg kell említeni még a körbenyeréses rendszert, amely szintén a 
közbeszerzési eljárásokban kialakult versenykorlátozó magatartás. A 

körbenyeréses (az ajánlatok körforgása) rendszerben az összejátszó vál-

lalatok ugyan tesznek ajánlatot, de megállapodnak abban, hogy egymást 

felváltva, mikor ki tegye a nyertes (az ajánlatkérő számára még éppen 
elfogadható) ajánlatot. Ezt a résztvevők többféleképpen megszervezhe-

tik egymás között, például úgy, hogy a szerződéseket egymás között úgy 

osztják fel, hogy abból hozzávetőlegesen egyenlő arányban részesülje-
nek az összejátszó vállalatok, vagy a megrendeléseket az egyes cégek 

méretével arányosan osztják fel.
31

 Ezt az álláspontot képviseli a GVH 

gyakorlata is, mely szerint az ajánlattevők közötti kartellezés speciális 
megnyilvánulása az említett körbenyeréses rendszer („bid rigging‖) 

kialakítása, ahol az ajánlattevők közötti megállapodások – idejüket te-

kintve – folyamatosan jönnek létre, oly módon, hogy mind a nyertes 

ajánlattevő, mind pedig az alvállalkozói pozíció „körbe forog‖, mindig 
más és más van az adott pozíciókban.

32
 Azért aggályos mindez, mert 

nemcsak a versenytárs ajánlattevőket sérti egy ilyen rendszer kialakítá-

sa, hanem az ajánlatkérőket is. Ennek oka, hogy az ajánlatkérő számára 
sohasem lehet egyértelmű, hogy melyik vállalkozás, mely szerződési 

elemeket teljesíti, vagyis ellenőrizhetetlenné válik a közpénzek felhasz-

nálása. Továbbá kialakul egy olyan átláthatatlan rendszer, melynek el-

lenőrzése – a korábbiakban kifejtettek szerint – jelenleg még nem te-
kinthető kimunkáltnak, ezért nem is lehetséges a hatékony fellépés a 

körbenyeréses kartellek esetében. 

Az előzőek mellett meg kell állapítanunk azt is, hogy nemcsak az 
ajánlattevők torzítják a versenyt megállapodásaikkal, hanem néhány 

esetben maguk az ajánlatkérők azok, akik a közbeszerzési eljárásba nem 

illő megállapodásokat kötnek. Két eshetőség képzelhető el: egyrészről, 
ha az ajánlatkérő az eljárás korai szakaszában információkat szivárogtat 

                                                             
31 Iránymutatás a közbeszerzési kartellekkel szembeni fellépéshez, 2009, 

OECD, http://www.oecd.org/competition/cartelsandanti-competitiveagreements 

/45263580.pdf (2012.08.27.). 
32 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának Vj-27/2003/16. sz. határoza-
ta, Vj-40/2005/227. sz. határozata, Vj-56/2004/190. sz. határozata etc. 
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ki, melyek következtében az arról értesülő ajánlattevő előnyt szerez 

versenytársaival szemben. Másrészről, ha az ajánlatkérő úgy alakítja ki 

az ajánlattételi felhívást, hogy annak csak egy korábban meghatározott 
ajánlattevő képes megfelelni.

33
 

„A versenyjog által tilalmazott magatartások közül különösen nagy 

számban fordul elő versenykorlátozó megállapodás, kartellező magatar-

tás a közbeszerzések területén. Ennek hátterében részben a közbeszerzé-
si szabályozás hiányosságai állhatnak, másrészt viszont a jelenség visz-

szavezethető a közbeszerzések területén kialakult rossz gyakorlatra, 

hibás beidegződésekre, valamint arra, hogy a sok szempontból logikát-
lan szabályozás korlátozza a versenyt és egyúttal gátolja a közpénzek 

hatékony elköltését.‖
34

 „Részben maga a magyar közbeszerzési kultúra 

is magában rejti az ajánlattevő és az ajánlatkérő közötti bizalmatlansá-
got.‖

35
 A közbeszerzésekre vonatkozó formális szabályok eleve köny-

nyen lehetővé teszik a rivális vállalkozások (ajánlattevők) közötti kom-

munikációt (például az árak egyeztetése területén), a Kbt. pedig minden 

jogalkotói szándék ellenére sem feltétlenül érte el célját. Az új rendelke-
zések sok esetben nem alkalmasak arra, hogy elősegítsék a beszerzések 

átláthatóságát, a verseny tisztaságának fenntartását, és hatékony eszkö-

zei legyenek a kartellezés és a korrupció ellen meghirdetett harcnak.
36

 
Összefoglalva az előzőeket megállapíthatjuk, hogy a közbeszerzé-

sekkel szorosan összefügg a versenyjog. Az ajánlattevők és az ajánlatké-

rők által tanúsított tisztességtelen piaci magatartások alapjaiban befolyá-

solják a közbeszerzési eljárások kimenetelét, ezzel veszélyeztetik annak 
szabályszerűségét és a közpénzek hatékony felhasználását. A probléma 

ezen a területen is kettős, mivel egyrészről nem állnak rendelkezésre a 

versenyjogban hatékony eszközök a versenykorlátozó megállapodások 
megakadályozására, másrészről a közbeszerzések jogában nem vizsgál-

ható az ajánlattevők közötti verseny, hiszen az nem fér össze a közbe-

                                                             
33 Lásd például: Fővárosi Bíróság 13.K.33.407/2005/14. (Megjelent: Közbe-

szerzési Értesítő 2007/7. szám, 2007. január 17.). 
34 TÁTRAI TÜNDE: Verseny a közbeszerzési piacon, in Közgazdasági Szemle, 

2009/9. szám, 835-848. o., 842. o. 
35 Uo.: 847-848. o. 
36 JUHÁSZ ÁGNES: Közbeszerzés a versenyjog határán, in Miskolci Jogi Szemle 
2010/2. szám, 155. o. 
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szerzés általános szerepével. Ezekből következnek további problémák 

is, példának okáért a GVH és a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásai 

közötti merev átjárhatatlanság, az ajánlatkérők tisztességtelen piaci ma-
gatartásaival szemben történő fellépés hiánya, a szankcióknak alig van 

preventív hatása, az úgynevezett információkartellek felderíthetetlensé-

ge. A területen tehát szükséges az ellenőrzés kiterjesztése, vagy legalább 

olyan eszközök bevetése, melyek alkalmasak arra, hogy biztosítsák a 
versenyt, mely egyéb iránt a közbeszerzések rendszere bevezetésének az 

alapja volt. 

VI. A KÜLSŐ ELLENŐRZÉS PLURALITÁSA 

A közbeszerzések ellenőrzésének rendszerét az előző fejezetben részle-

tesen felvázoltam. Ennek keretében elemeztem azoknak a szervezetek-

nek a tevékenységét, melyek a külső ellenőrzéssel összefüggésben kap-
csolódnak a közbeszerzésekhez. A kutatás során felfigyeltem arra, hogy 

a külső ellenőrzés egy érdekes struktúrájú rendszert alkot. Úgy értem 

mindezt, hogy az egyes ellenőrzési hatáskörrel rendelkező szerv tevé-

kenysége partikulárisnak tekinthető, hiszen vagy személyi, vagy tárgyi 
értelemben korlátozott ellenőrzést végez. 

Az államháztartás leegyszerűsítve a bevételek és a kiadások rend-

szerezett formában történő mozgatását jelenti. Ennek ellenőrzése elkü-
lönül a bevételek és a kiadások vizsgálatára. A bevételek ellenőrzése 

tekintetében a Nemzeti Adó és Vámhivatalt jelölhetjük meg, hiszen az 

állam bevételeinek szignifikáns része átfolyik e szervezet ellenőrzési 

mechanizmusainak valamelyikén. Ezzel szemben a kiadások oldalán – 
eltekintve az általános ellenőrző szervek, mint az Állami Számvevőszék, 

a Magyar Államkincstár etc. tevékenységétől – nem tapasztalhatunk 

ilyen kiépített rendszert. A kiadási oldal részét képezi a közbeszerzések 
is, hiszen lényegét tekintve közpénzek egyfajta felhasználását jelenti. A 

problémát egyértelműen mutatják a korábbiak, vagyis az állam elkülö-

nült szervezetrendszerrel rendelkező hivatallal igyekszik maximalizálni 
a bevételeket, azonban a kiadási oldalt nem kontrollálja oly mértékben, 

hogy ez által az államháztartást terhelő költségek csökkenjenek, pedig 

ez is állami érdek lenne. 
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A plurális ellenőrzési rendszer nem képes olyan hatékonyan ellen-

őrzés alatt tartani a közbeszerzéseket, hogy azok a lehetőségekhez ké-

pest költségkímélőek legyenek. Ebből következik példának okáért az a 
gondolat is, mely szerint a közbeszerzések költségesek. A leírtakkal 

szemben érvként lehetne felhozni, hogy a közbeszerzések folyamatába 

épített eljárási értelemben vett ellenőrzési mechanizmusok alkalmasak 

arra, hogy biztosítsák az eljárás szabályszerűségét, ezért nem szükséges 
olyan szervezet, amely széles körben elvégzi a közbeszerzési eljárások 

nagy részének ellenőrzését. Az előbbiek kiegészülhetnek azzal az érv-

vel, hogy a közbeszerzések jogorvoslati rendszere alkalmas a szabály-
szerűség szavatolására. A külső ellenőrzés rendszere folyamatosan ala-

kul, a hatáskörök áttelepítése gyakori, azonban rögzíteni kell azt is, 

hogy – néhány zsákutcától eltekintve – ez minden esetben előremutató 
változásokat von maga után. A fejlődés azonban újabb kihívásokat te-

remt, melynek alapján a külső ellenőrzés pluralitása problémaként is 

felfogható. 

A probléma alapjaként egyértelműen a személyi és tárgyi hatályban 
mutatott szűkítéseket kell értenünk. A jelenleg hatályos rendszerben 

példának okáért nincs olyan szervezet, amely a nagyobb költségű köz-

beszerzések ellenőrzését végezné, pedig ezekben az esetekben is alkal-
mazható lenne a NFM által, a központosított közbeszerzés hatálya alá 

tartozó bármely eljárásba delegált ellenőr, vagy megemlíthetjük a KEHI 

nehezen értelmezhető szerepét, melyből nem világos, hogy rendelkezik-

e hatáskörrel a közbeszerzések ellenőrzésére, avagy sem. Érdekes kér-
dés például az OLAF szerepe is, hiszen az egyes tagállamokban nincsen 

kifejezetten megjelölt alszervezete, amely tagállami szinten összefogná 

az ellenőrzéseket és az uniós pénzek felhasználását kontrollálná. Továb-
bá hiányosnak láthatjuk a Közbeszerzési Hatóság tevékenységét, mert 

bár ahogy korábban kifejtettem, jelentős támogatást nyújt a szabálysze-

rűség megteremtése érdekében, de nem találkozunk a jogkörei között 
kifejezetten ellenőrzési hatáskörökkel. Nem azt mondom ezzel, hogy 

minden közbeszerzési eljárás ellenőrzését el kell végeznie a hatóságnak, 

ez lehetetlen vállalkozás lenne, azonban korlátozott tárgykörben biztosí-

tani kellene annak lehetőségét, hogy ellenőrzést valósítson meg bizo-
nyos közbeszerzések felett. 

Összefoglalva az előzőeket arra a megállapításra juthatunk, hogy a 

külső ellenőrzés pluralitása egyrészről elengedhetetlen az eljárások sok-
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félesége és sokasága szempontjából, másrészről azonban szükséges 

továbbfejleszteni, racionalizálni és egységesíteni a hatásköröket, ezzel 

elkerülve azt, hogy ellenőrizetlen területek maradnak fenn. A külső el-
lenőrzés hatékonyabb működése tovább „tisztítja‖ a közbeszerzéseket, 

ezzel megvalósítva a közpénzek takarékos felhasználását. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Az előzőekben végigtekintettem azokat a területek, melyek a közbeszer-
zések ellenőrzése tekintetében szabályozási vagy gyakorlati problémá-

kat vetettek fel. Ahogy tapasztalhatjuk korántsem tökéletes a kontroll-

mechanizmusok rendszere. Bebizonyosodni látszik, hogy hiába fejlesz-
tik folytonosan a közbeszerzések ellenőrzésére vonatkozó joganyagot, 

nincsenek tekintettel a gyakorlat által diktált szükségletekre, valamint 

figyelmen kívül hagyják a hatályos joganyag adta kereteket. A kihívá-
sok nagyobb része ezekből a jogalkotási anomáliákból származik. A 

problémaként felmerülő kérdések között azonban találni olyanokat is, 

melyek más jogágak közbeszerzési jogban betöltött szerepének félreér-

telmezéséből fakad. Ilyen a versenyjog szerepe, és főképpen kikénysze-
rítésének bizonytalanságai a közbeszerzések során. Ezen kívül megem-

líthetjük a polgári jog közbeszerzési jogban való alkalmazásából eredő 

kérdésköröket is, így a semmisség és a hibás teljesítés jogkövetkezmé-
nyeinek és egyáltalán közbeszerzési szerződés kontextusában történő 

értelmezésének problémakörét. 

Mindezek ellenére arra az álláspontra helyezkedem, mely szerint a 

közbeszerzések ellenőrzésének területe folyamatosan fejlődik. Az újító 
szándék minden jogalkotói munka mögött fellelhető. Arra lenne szük-

ség, hogy figyelemmel a gyakorlat által meghatározott irányvonalon és 

rendszerszemléletben javítsák a közbeszerzések ellenőrzésében felmerü-
lő hibákat. A jövőben a megkezdett úton kell továbbhaladni, azonban 

szükséges korrigálni a közbeszerzésekben tapasztalható bizonytalansá-

gokat. 
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