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A Kúria mint fellebbviteli bíróság Kf.VI.37.786/2018/5. számú ítélete
(D.657/7/2017. számú határozat, a Fővárosi Törvényszék 103.K.700.451/2018/9.
számú ítélete)

A döntés elvi tartalma:

Nem tesz meg minden szükséges intézkedést az ajánlatkérő annak érdekében, hogy
elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező
helyzet kialakulását akkor, ha az általa alapított, kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társaság ajánlattételre való felhívásával ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon is megjelenik
döntési pozícióban.
Az összeférhetetlenség megállapítását nem alapozza meg pusztán a tulajdonosi,
gazdasági kapcsolat, a jogsértés megállapításához az összeférhetetlenséget megalapozó
konkrét tevékenység, cselekmény bizonyítása szükséges. Ennek során az
összeférhetetlenséggel érintettek által előtárt bizonyítékokat is értékelni kell.



A Kúria mint fellebbviteli bíróság Kf.VI.37.816/2018/8. számú ítélete
(D.415/12/2017. számú határozat, a Fővárosi Törvényszék 
12.K.700.245/2018/10. számú ítélete)

A döntés elvi tartalma:

A Kbt. 76. §-ában meghatározott szociális szempont alatt – pontos törvényi
fogalommeghatározás, zárt taxáció, kizáró rendelkezés hiányában,
figyelemmel a Kbt. 132. §-ában foglaltakra is – a fogvatartottak
foglalkoztatása is értendő.



A Fővárosi Törvényszék a Döntőbizottság D.4/21/2019. számú határozata
ellen benyújtott keresetet a 103.K.700.175/2019/10. számú ítéletével
elutasította.

Az indokolás meg nem felelősége nem csak akkor állapítható meg, ha a
megajánlott ár aránytalanul alacsony, hanem akkor is, ha az indokolás az
adatok változtatása miatt nem megfelelő.

Ha az ajánlati ár mögöttes tartalmát részletező indokolások egymásnak nem
megfeleltethetők, azok tartalmi eltérései miatt az ajánlatkérő el sem tud
jutni az ajánlati ár kirívóan alacsony voltának megítéléséhez.



Alkalmazandó jogszabályok:

• A Kbt. 72. § (4) bekezdése, a Kbt. 73. § (4) bekezdése – munkajogi
követelményeknek való meg nem felelőség vizsgálata és az amiatti
érvénytelenség

• A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 92. § (1)
bekezdése – teljes napi munkaidő napi nyolc óra

• Az Mt. 136. § (1) bekezdése és az Mt. 153. § (1) bekezdése - az alapbér, a
kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum
meghatározása



• A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm.
rendelet

• A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvmt. tv.) 72/B. § - Kbt.
72. §-a szerinti kötelező indokolás kérés, Szvmt. tv. 76. §-a szerinti
felhatalmazás rezsióradíj mértékének megállapítására

• A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi
mértékéről szóló 112/2019. (VI. 15.) Korm. rendelet – 2019. július 14-e óta
2.336.-Ft/óra



D.46/8/2019. számú határozat

A kérelmezett megsértette a Kbt. 131. § (5) és (9) bekezdésére tekintettel a Kbt.
131. § (6) bekezdését.

A Kbt. 131. § (6) bekezdés szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő közötti
szerződéskötési kötelezettség alapján a nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési
szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdés szerinti feltételekkel meg kell kötni a Kbt.
131. § (5) bekezdése szerinti meghosszabbított ajánlati kötöttség alatt. A nyertes
ajánlattevő ez alól a kötelezettsége alól csak a Kbt. 131. § (9) bekezdés szerinti
konjunktív feltételek igazolása esetén mentheti ki magát.



D.224/18/2019. számú határozat

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a
Kbt. 19. § (3) bekezdésére tekintettel a Kbt. 4. § (1) bekezdését és
bírságot szabott ki.

A Döntőbizottság 17 szerződést semmissé nyilvánított, melyek
tekintetében az eredeti állapot nem állítható helyre, az
érvénytelenség jogkövetkezményeként bírságot szabott ki, további 2
szerződés esetében az eredeti állapot helyreállítható.



D.326/9/2019. számú határozat

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 71. §
(8) bekezdés b) pontját, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 69. 
§ (2) bekezdés első mondatát.

Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján jogszerűen nem
kérhette volna az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának
módjára vonatkozó dokumentumnak minősülő árazott költségvetés teljes
hiányának a pótlását, az ajánlatot érvénytelenné kellett volna nyilvánítania.
A megajánlandó napelemes rendszer lényeges műszaki paramétereinek hiánya
jelentős, azokat jogszerűen nem lehet pótolni, az ajánlatot további két okból
érvénytelenné kellett volna nyilvánítani.



D.414/9/2018. számú határozat

A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem első kérelmi eleme
tekintetében a jogorvoslati eljárást - elkésettség okán - megszüntette.
A kérelmező már a keretmegállapodásos eljárás első szakaszában
megismerte keretmegállapodás feltételeit.

A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem második kérelmi elemét, mint
alaptalant, elutasította.
A jogorvoslati eljárásban nem volt megállapítható sem az
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód, sem a joggal való visszaélés
alapelvi sérelme az ajánlatkérő terhére.



D.448/10/2019. számú határozat

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 187. §
(3) bekezdését, és 500.000.-Ft bírságot szabott ki. 

A Kbt. 187. § (3) bekezdése szerint a Hatóság elnöke, illetve a közbeszerzési
biztos megkeresésére a közbeszerzéssel kapcsolatos ügyben minden szervezet –
ideértve a szakmai kamarákat és az érdekképviseleti szervezeteket is – köteles
tíz napon belül tájékoztatást adni. Ezen kötelezettségének a felhívott szervezet
minden körülmények között köteles eleget tenni, a Kbt. semmilyen kimentési
okot nem ismer a tájékoztatásadási kötelezettség alól.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


