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Módosító javaslatok  
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 

T/5656. számú törvényjavaslathoz 
 

 
 
1. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
4. §-ának 21. pontja helyébe a következő lép, a további pontok számozása 
megváltozik: 
 
[E törvény alkalmazásában:] 

„21. külső költség: olyan költség, amelyet nem az adott termék vagy szolgáltatás 
igénybevevője fizet meg, hanem egy nagyobb közösség, illetve az egész 
társadalom (például a termék vagy szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos 
környezeti és egészségi károk).” 

Indokolás 
 

Az Európai Unió közbeszerezési szabályozásában egyre hangsúlyosabb szerepet 
kap a környezetvédelem szempontrendszere. A szakemberek és a döntéshozók 
számára mára egyértelművé vált, hogy a gazdaság fontos szeletét képező 
közbeszerzési rendszer kizárólag úgy tud hatékonyan működni, ha a 
versenyképes és környezetbarát termelési és szolgáltatási szektorok térnyerését 
ösztönzi. Mind gazdasági versenyképességi, mind költségvetési, mind 
környezetvédelmi szempontból kiemelkedő fontosságúak az egyes 
tevékenységekhez kapcsolódó külső (externális) költségek, amelyek értékelésére, 
mérésére az Európai Bizottság és az OECD már kidolgozott alkalmazható 
módszereket. A közbeszerzések elbírálási szempontjai között célszerű ezeket is 
figyelembe venni, hiszen a külső költségeknek az árakba történő beépítése felel 
meg a piacgazdaság és a környezetvédelem követelményeinek.  
A közgazdaság-tudomány már régóta ismeri és meghatározza az externális 
(külső) költségek fogalmát. A közbeszerzési szabályozásba való beillesztés 
megkívánja az értelmező rendelkezések közötti feltüntetést és a fogalom 
meghatározását. 
 
 
2. A Kbt. 53. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(9) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírja, hogy a közbeszerzés tárgya 
miatt keletkező külső költségek mértékét (összegét) az ajánlattevő külön 
elemzésben mutassa ki.”  
 
„(10) A külső költségek kimutatására és értékelésére vonatkozó 
szempontrendszert a Közbeszerzések Tanácsa ajánlásban állapítja meg.” 
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Indokolás 
 

A külső költségek mértékének a közbeszerzési döntésekbe való beépítése 
alapfeltételként követeli meg, hogy az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban 
kötelezően előírja azt, hogy az ajánlattevő a dokumentáció részeként külön 
elemzést nyújtson be arról, hogy a felkínált termék, vagy szolgáltatás milyen 
mértékű (összegű) társadalmi költséget okoz. 
 
 
3. A Kbt. 57. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) Amennyiben az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás, ennek összegébe bele kell érteni a külső költségek összegét is.”  
 
„(8)Amennyiben az ajánlatok bírálati szempontja az összességében 
legelőnyösebb ajánlat, az ajánlatkérő részszempontként köteles meghatározni a 
közbeszerzés tárgyával kapcsolatos külső költségek értékelését. A külső 
költségek mértékét és összetételét a közbeszerzés tárgyának árával azonos 
súllyal köteles figyelembe venni.” 
 

Indokolás 
 

A javaslat a külső költségek beépítésének gyakorlati megvalósítását irányozza. A 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás főszempontja esetén az 
ellenszolgáltatás teljes összegébe való beszámítással, az összességében 
legkedvezőbb ajánlat szempontja esetén pedig rész-szempontkénti 
meghatározással, oly módon, hogy a részszempont súlyszáma megegyezzen a 
közbeszerzés tárgyának árával.  
 
 
4. A Kbt. 120. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(11) Az ajánlati felhívásban elő kell írni, hogy a közbeszerzés tárgya miatt 
keletkező külső költségek mértékét (összegét) az ajánlattevő külön elemzésben 
mutassa ki.” 

 
Indokolás 

 
A külső költségek szempontok beépítésének előírását a két szakaszból álló 
eljárások ajánlattételi szakaszában is alkalmazni kell. 

 
 

Budapest, 2008. május 30. 
 
 
 dr. Bendik Gábor Lukács András 
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