
Közbeszerzés és Versenyjog
Jogterületi határvillongások
 Eltérő, egymásnak ellentmondó jogtárgyak

védelme – pl. versenyjog és szellemi alkotások
joga;

 Azonos jogtárgyak védelme eltérő eszközökkel –
fogalmak jelentése különböző, illeszkedés nem
feltétlenül harmonikus;

 Versenyjog és közbeszerzés viszonyát bonyolítják
büntetőjogi ‚áthallások’ – kartellbűncselekmény,
versenyfelügyeleti eljárások ‚büntetőjogias’ jellege,
szignalizáció jogintézménye
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• Melyik a hatékonyabb jogvédelem;
• Különböző eszközök erősítik, vagy gyengítik egymást.



Kartellbűncselekmény a Btk-ban
„Aki a közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékenységre
vonatkozóan kiírt nyílt vagy zártkörű pályázat eredményének befolyásolása
érdekében az árak, díjak, egyéb szerződéses feltételek rögzítésére vagy a piac
felosztására irányuló megállapodást köt, vagy más összehangolt magatartást

tanúsít, és ezzel a versenyt korlátozza”

 Célzatos eredménybűncselekmény
◦ Célzat – koncessziós vagy közbeszerzési eljárás

eredményének a befolyásolása
◦ Magatartás – megállapodás, vagy összehangolt magatartás
◦ Eredmény – a verseny korlátozása

 Stádiumok
◦ Előkészület/Kísérlet/Befejezettség



Tipikus versenykorlátozások 
közbeszerzési eljárásokban

 Versenykorlátozások ajánlattevői oldalon
◦ Ajánlat-visszatartás;
◦ ‚Támogatói’ ajánlatok;
◦ Körbenyerés;
◦ Információcsere;
◦ Elhatárolás a konzorciumtól

 Versenykorlátozások ajánlatkérői oldalon
◦ Információ-átadás;
◦ ‚Testre szabott’ ajánlatok



Büntethetőséget kizáró okok
 Együttműködés a nyomozó hatósággal
◦ Bejelentés és feltárás

 Együttműködés a versenyhatósággal 
◦ Új Btk-ba került bele, korábbiban nem volt;
◦ Versenyhivatali engedékenységi politika;
◦ Szükségessége a Btk. tényállásban;
◦ Elválhat-e egymástól a bejelentő és a mentesített személye?
„Nem büntethető az (1)-(3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény
elkövetője, ha a cselekmény elkövetésekor olyan vállalkozás vezető
tisztségviselője, tagja, felügyelő bizottságának tagja, alkalmazottja vagy ezek
megbízottja, amely - mielőtt a versenyfelügyeleti ügyekben eljáró hatóság az
ügyben vizsgálatot indított volna - a cselekményre kiterjedően a
versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerinti bírság mellőzésére alapot
adó kérelmet nyújtott be, és az elkövetés körülményeit feltárja.”



Szignalizáció
„Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen
piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések
nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a
Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági
Versenyhivatalnak.”

 ‚Alapos okkal feltételezés’ – Milyen bizonyítottsági fokot jelent
ez?

 Alapos gyanú büntetőjogi fogalma;
 KDB joggyakorlat: feltételezés < alapos gyanú < valószínűsítés

< bizonyítottság;
 Tipikus gyanúra okot adó körülmények;
 Nem jelent automatikusan versenyfelügyeleti eljárást.



Öntisztázás
 Kartellezés jogkövetkezménye – kizáró okok alkalmazása:

Tpvt. 11. § határozatban megállapított jogsértéstől
számított 3 évig; vagy ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy
az adott közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplő más
gazdasági szereplővel a verseny torzítására irányuló
megállapodást kötött

 Öntisztázás
◦ Kár megtérítése – számszerűsítés, károsultak;
◦ Együttműködés a hatóságokkal;
◦ Olyan technikai, szervezeti és személyi intézkedést, amely alkalmas

a további bűncselekmény, kötelességszegés, illetve egyéb jogsértés
megelőzésére – Compliance programok.



Integritás Hatóság

 2022. évi XXVII. tv. az európai uniós költségvetési források
felhasználásának ellenőrzéséről;

 Autonóm államigazgatási szerv – minden olyan esetben fellép, amikor
a hatáskörrel rendelkező szerv nem tette meg a szükséges lépéseket az
uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes gazdálkodást érintő
jogsértések megelőzése, felderítése, kijavítása érdekében;

 Bárki tehet bejelentést, panaszt, a hatóság jogosult meghatározott
vizsgálati cselekmények elvégzésére;

 Nem járhat el, ha a feltételezett jogsértéssel kapcsolatban KDB
jogorvoslati eljárás, vagy bírósági eljárás van folyamatban;

 Ajánlások megfogalmazása ajánlatkérők részére – milyen típusú
közbeszerzési eljárást, beszerzési módszert alkalmazzanak, illetve mitől
tartózkodjanak;

 Szükség esetén bizonyítékok továbbítása GVH részére
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