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A társasági tulajdonrész átruházásának 

közbeszerzési vonatkozásai 

 

 

 
        Az utóbbi évtizedekben a szerződések területén végbemenő változá-

sok a közbeszerzések jogát is új kihívások elé állítják. A szerződő felek 

közötti eseti kapcsolatot, viszonylag egyszerű ügyleteket alapul vevő 

szerződésfelfogáson nyugvó közbeszerzési szabályrendszer nehezen 

idomul a köz- és magánszféra között létrejövő bonyolult szerződéses 

konstrukciókhoz, gyakran hosszú távú együttműködést létrehozó megál-

lapodásokhoz. A címbeli problémafelvetés, azaz a társasági tulajdonos-

változás közbeszerzési kötelezettség alá tartozásának kérdése szintén a 

magánszféra képviselőit a közfeladatok ellátásába bekapcsoló újabb 

együttműködési formákkal összefüggésben vetődött fel az Európai 

Közösségek Bíróságának gyakorlatában, illetve a nemzetközi szakiroda-

lomban. 

 

A hatályos közbeszerzési szabályozás a közpénzek hatékony felhasz-

nálása és az esélyegyenlőségen alapuló tiszta verseny megvalósulása 

érdekében az ajánlatkérő meghatározott tárgyú, illetve értékű szerződései 

esetében a legkedvezőbb ajánlatot tevő szerződő partner személyének 

kiválasztását tartja szem előtt, amely mellett a szerződő felek tulajdonosi 

szerkezetében bekövetkező változás általában nem kerül a közbeszerzés 

látókörébe. Sem az Európai Unió, sem a tagállamok közbeszerzési jog-

gyakorlatában nem maradhatott azonban figyelmen kívül az a jelenség, 

hogy a közfeladatok ellátásában a magánszféra társasági tulajdonosváltás 

útján megvalósuló szerepvállalása gazdasági tartalmát tekintve a 

közbeszerzés tárgyi hatálya alá tartozó beszerzéssel lehet egyenértékű, 

amelynek jogtechnikai okból történő figyelmen kívül hagyása az Unió által 

a közszféra beszerzéseihez kapcsolódóan kitűzött követelményeket és 

célokat veszélyeztetné. A közbeszerzés alkalmazási körének vizsgálatakor 

egy meghatározott esetkör, a közérdekű feladatot ellátó társaság 
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privatizációjának közbeszerzési kötelezettség alá tartozása tekintetében 

kívánjuk áttekinteni a figyelembe kerülő elméleti szempontokat, illetve a 

joggyakorlat jelenlegi állását és várható tendenciáit. 

 

 

I. A privatizáció egyes formái, privatizáció beszerzési céllal 

 

 

       A privatizáció kifejezést többféle jelentésben használják, szűkebb 

értelemben a vagyon köztulajdonból magántulajdonba kerülését, tágabb 

értelemben a magánszférának a közösségi feladatok ellátásába történő 

bekapcsolását értik alatta.118 Az utóbbi jelenségen belül témánk 

szempont-jából fontosnak tartjuk megemlíteni a privatizáció egyes 

formáinak további, az alábbi típusok szerinti megkülönböztetését is. 

Materiális privatizációról beszélünk, amikor a feladatellátás mellett a 

feladat ellátásáért való felelősség is a magánszférába kerül, az állam 

teljesen kivonul egy adott szolgáltatás vagy termelőtevékenység 

ellátásából. Formális privatizáció vagy más elnevezéssel szervezeti 

privatizáció esetében a közfeladatok ellátása ugyan a magánjog 

eszközeinek igénybe vételével történik, mind a feladatellátás, mind a 

feladat ellátásáért való felelősség azonban változatlanul a közszférát 

terheli. A privatizáció harmadik típusa a szolgáltatás-ellátás privatizálása, 

kiszervezése (contracting out vagy outsourcing), amelynek során egy 

változatlanul közfeladatként az állam felelősségébe tartozó tevékenység 

végrehajtását végzik a magánszféra képviselői.119  

 

A privatizáció különböző formái egymással összekapcsolódva jelen-

hetnek meg, amelynek témánk, a társasági részesedés átruházásának 

közbeszerzési relevanciája szempontjából lényeges kérdése, hogy a 

tulajdoni privatizáció melyik fenti koncepcióval párosul. Materiális 

privatizáció esetében alapvetően nem jellemző a beszerzési elem és nem 

merül fel a közbeszerzés alkalmazásának lehetősége, hiszen a tulajdon-

átruházás révén, mivel az adott tevékenység teljes egészében a privát-

szférába kerül, a közszféra semmilyen szolgáltatás megrendelőjévé nem 

válik. Bár itt is elképzelhető a közbeszerzési relevancia akkor, ha a privati-

zálandó társaság jelentős állami megrendeléseket teljesít, az Európai Unió 

gyakorlatában inkább a közfeladatok ellátásának kiszervezésével kapcso-

latban vetődött fel ez a kérdés.    

                                                 
118 HORVÁTH M. Tamás [2005]: Közmenedzsment. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, p.44. 
119 Wernhard MÖSCHEL [1997]: Privatisierung und öffentliches Vergaberecht, In: Wirtschaft und Wettbewerb, 
1997:2., pp.120-124.; Jörg SCHUBERT [2001]:  Privatisierungen und öffentliches Vergaberecht, In: Wirtschaft 
und Wettbewerb, 2001:3., pp.254-261. 
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A formális privatizáció a fent említett más konstrukciókkal szemben 

valójában nem is tényleges privatizáció, hiszen nem kapcsolja be a 

gazdasági élet résztvevőit a közfeladatok ellátásába, a közbeszerzési 

kötelezettség ettől függetlenül számos megvalósulási formájára kiterjed. 

Az Európai Közösségek Bíróságának (a továbbiakban: Bíróság vagy 

Európai Bíróság) gyakorlata szerint a közbeszerzési irányelvek hatálya 

kiterjed az ajánlatkérő által tőle elkülönülő, önálló jogalanyisággal 

rendelkező harmadik személlyel kötött, visszterhes szerződésekre, 

tekintet nélkül a szerződő partner közjogi szervezet voltára vagy a 

szerződés közigazgatási jellegére.120 A Bíróságnak a Teckal-ügyben121 

kifej-tett álláspontja alapján egyedül azon visszterhes szerződéseknél nem 

merül fel a közbeszerzési kötelezettség, ahol az ajánlatkérő a saját 

szervezeti egységeihez hasonló ellenőrzést gyakorol szerződő partnere 

felett, amely utóbbi a tevékenységének meghatározó részét az ajánlatkérő 

részére fejti ki. Az ilyen megállapodások az adott közjogi szervezet kvázi 

belső (házon belüli vagy quasi-in-house) folyamatai körébe sorolhatóak, 

ezáltal kívül esnek a közbeszerzési szabályok alkalmazási körén. A 

szakirodalomban találkozunk olyan állásponttal is, amely – a házon belüli 

kapcsolat vizsgálata nélkül - az ajánlatkérő valamely szervezeti 

egységének önálló jogalannyá szervezését, és korábbi feladatainak immár 

szerződés alapján történő további folyamatos ellátását is olyan belső 

folyamatnak tekinti, amely nem tartozik a közbeszerzési irányelvek 

alkalmazási körébe.122 A közbeszerzési szempontból releváns szerződések 

és az állami feladatellátás belső szervezését megvalósító folyamatok 

elhatárolásának kérdése túlmutat jelen dolgozat keretein,123 témánk 

szempontjából azonban kiemelendő, hogy a közszférán belüli formális 

privatizációra is kiterjedhet a közbeszerzési irányelvek hatálya. 

 

 A vizsgált problémafelvetés – bár a materiális vagy a formális 

privatizáció keretei között is értelmezhető lehet – elsősorban mégis a 

privatizáció harmadik típusa, a szolgáltatás-ellátás kiszervezése körében 

tart számot a jogalkalmazók és a szakirodalom érdeklődésére. A kiszerve-

zés egyik lehetséges módja, hogy a közérdekű feladat ellátásáért felelős 

szerv a saját tulajdonában álló, az adott tevékenységet ellátó társaságot 

értékesíti – egészben vagy részben – a magánszféra képviselői részére, ily 

                                                 
120 A Bíróság C-84/03.sz., Bizottság kontra Spanyol Királyság ügyben 2005. január  13-án hozott ítélete (EBHT 
2005., I-00139.o.) 
121 A Bíróság C-107/98.sz., Teckal ügyben  1999. november  18-án hozott ítélete (EBHT 1999., I-08121.o.) 
122 Alexander EGGER [2007]: Vergabe- und Privatisierungsmaßnahmen der Kommunen unter den Anforderungen 
des EG Vertrages. Schriftenreihe des Österreichischen Städtebundes 1.2007., Wien, p.44.  
123 Az Európai Bizottság gyakorlatából  lásd: Az Európai Bizottság sajtóközleménye: IP/07/357  



44 
 

THEMIS 2009 június  
 

módon a feladat-ellátás privatizálása a korábban állami vagy önkormány-

zati tulajdonban álló gazdasági társaság üzletrészének vagy részvényeinek 

átruházásával történik. A feladatellátás jogi kereteit a társasági tulaj-

donosváltozást követően is a feladatellátásért felelős közjogi szerv és a 

társaság között fennmaradó szerződés jelenti, amely szerződési pozíció a 

társaság értékét alapvetően meghatározza.124 Az új tulajdonos így a 

társaság megszerzésével együtt a feladatellátást biztosító szerződést is 

átveszi. Amennyiben az adott tevékenység végzésére vonatkozó 

szerződés megkötése egyébként közbeszerzési kötelezettség alá tartozna, 

felvetődik a kérdés, hogy maga a társasági tulajdonrész átruházása is a 

közbeszerzés alkalmazási körébe esik-e, tekintettel arra, hogy a 

privatizáció egy beszerzési elemet is magában hordoz.  

 

A kérdésnek kétféle megközelítésével találkozunk. A Bíróság a 

szakirodalomban megjelenő többségi állásponttal összhangban a társasági 

tulajdonrész átruházását csak annyiban vonja közbeszerzési kötelezettség 

alá, amennyiben az összes körülmény figyelembe vételével arra lehet 

következtetni, hogy a társasági jogi ügyletre kifejezetten beszerzési 

célból, a közbeszerzési eljárás megkerülésével került sor. Az Európai 

Bizottság IPPP-kről kiadott értelmező közleménye125 és egyes szakírók 

azonban felvetik, hogy a „házon belüli” kapcsolat hiányában, illetve me-

gszűnésével az egyébként a közbeszerzés tárgyi hatálya alá tartozó 

szerződést teljesítő állami vagy önkormányzati tulajdonú társaság 

privatizációja általában is közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötele-

zettségét vonja maga után. Ezen gondolatmenet szerint ugyanis a köz-

vetlen beszerzési cél ellenére beszerzési elemet hordoz magában az a 

privatizáció is, amellyel egy társaság egyúttal közvetetten – korábban 

versenyeztetési eljárás nélkül adott - értékes megrendeléshez jut hozzá. A 

továbbiakban áttekintjük a két álláspont mellett, illetve azokkal szemben 

a szakirodalomban felsorakoztatott érveket, valamint a vonatkozó 

közösségi jog jelenlegi állását, kitérve a problémával kapcsolatban a hazai 

joggyakorlatban megjelenő megközelítésre is. 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Walter FRENZ [2002]: Ausschreibungspflicht einer Übertragung von Gesellschaftsanteilen, In:Die öffentliche 
Verwaltung, 2002:5., pp.186-194. 
125 A Bizottság értelmező közleménye a közbeszerzésekre és koncessziókra vonatkozó közösségi jognak az 
Intézményesített PPP-kre (IPPP) való alkalmazásáról. Brüsszel, 2008. február 5. 
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II. Milyen esetben társul közbeszerzési kötelezettség a be-

szerzési elemet is magában foglaló privatizációhoz?126 

 

 

A Bíróság 2005. november 10-én, a Bizottság v. Ausztria esetben127 

hozott ítéletében egyértelművé tette, hogy a közbeszerzési irányelvek 

alkalmazása nem kerülhető meg azáltal, hogy az ajánlatkérő a beszer-

zését egy több lépésből álló, kifejezetten beszerzési célra irányuló konst-

rukcióban valósítja meg, ahol a feladatok kiszervezése – formailag a 

közbeszerzés hatálya alá nem tartozó - üzletrész-átruházás útján valósul 

meg. Az alapul fekvő esetben Mödling városa 1999 júniusában egy 100%-

ban saját tulajdonú társaságot alapított a város szemétszállítási 

feladatainak ellátására, amellyel ugyanazon év szeptember 15-én meg-

kötötte a szolgáltatás nyújtására vonatkozó visszterhes szerződést. A 

szerződéskötéskor fennálló „házon belüli” kapcsolatra tekintettel ajánlati 

felhívás közzétételére nem került sor. 1999. október 1-i ülésén a mödlingi 

önkormányzati testület úgy határozott, hogy a társaság üzletrészének 49 

%-át a Saubermacher Dienstleistungs-Aktiengesellschaft (a továbbiakban: 

Saubermacher AG) számára értékesíti, az ügyletre október 13-án került 

sor. A társaság mindazonáltal csak 1999. december 1-én kezdte meg 

tényleges működését, azaz egy olyan időpontban, amikor a Saubermacher 

AG már a társaság tagja volt.  Az esetet követően a Bizottság sérelmezte 

a közbeszerzési irányelvek által előírt közzétételi kötelezettség mellőzését 

és a megelőző eljárás eredménytelenségét követően a Bíróságon eljárást 

indított az Osztrák Köztársaság ellen. A tagállami kötelezettségszegés 

miatt indult eljárásban a Bíróság nem fogadta el az osztrák kormány 

álláspontját, amely szerint a társaság alapítása, a szolgáltatási szerződés 

megkötése és az üzletrészek eladása három különálló ügylet. Ítéletében 

megállapította, hogy Mödling városa egy szolgáltatásra irányuló közbe-

szerzési szerződést egy több lépésből álló, mesterséges konstrukció 

segítségével ítélt oda egy vegyes tulajdonú gazdasági vállalkozásnak, 

megkerülve ezáltal a 92/50 irányelv rendelkezéseit. Ítéletében felhívta a 

Stadt Halle és RPL Rochau128 ítéletben korábban kifejtett állásfoglalását is, 

amely szerint egy magánvállalkozás akár kisebbségi részesedése egy 

olyan társaság tőkéjében, amelyben a kérdéses ajánlatkérő szintén 

részesedéssel rendelkezik, mindenképpen kizárja azt, hogy az ajánlatkérő 

a saját szervei felett gyakorolt ellenőrzéssel megegyező módon ellenőrizze 

ezt a társaságot. A Bíróság döntésében arra a következtetésre jutott, hogy 

                                                 
126 Privatizáció alatt ezen a helyen, illetve a továbbiakban a tulajdoni értelemben vett privatizációt értjük. 
127 A Bíróság C-29/04.sz., Mödling ügyben  2005. november  10-én hozott ítélete (EBHT 2005., I-09705.o.) 
128 A Bíróság C-26/03.sz., Stadt Halle és RPL Rochau ügyben  2005. január  11-én hozott ítélete (EBHT 2005., 
I-1.o.) 
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– különös tekintettel az eset körülményeire, az események időbeli 

közelségére és az odaítélés célkitűzéseire – a Mödling város hulladékának 

kezeléséről szóló szerződés megkötéséhez a 92/50 irányelvben foglaltak 

szerint közbeszerzési eljárást kellett volna lefolytatni, amelynek mellő-

zésével az Osztrák Köztársaság megszegte az irányelvből eredő kötele-

zettségeit. Bár a döntés kifejezetten csak a beszerzési céllal lefolytatott, a 

közbeszerzési irányelv alkalmazását egy mesterséges, látszólag az 

irányelv hatálya alá nem tartozó konstrukcióval kikerülő magatartást mi-

nősített a közösségi joggal ellentétesnek, az egy évvel később hasonló 

kérdést felvető ANAV-esetben előterjesztett főtanácsnoki indítvány129 

további következtetést vont le a fenti ítéletből.  

 

Ebben az ügyben az olasz Puglia tartomány közigazgatási bírósága 

előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult a Bírósághoz annak eldönté-

sére, hogy összeegyeztethető-e a közösségi joggal az az olasz rendeleti 

szabályozás, amely szerint a helyi önkormányzatok választásuk szerint 

közbeszerzési eljárással, vagy amennyiben az önkormányzat a saját 

szervezeti egységeihez hasonló ellenőrzést gyakorol szerződő partnere 

felett, és ez utóbbi a tevékenységének meghatározó részét az önkor-

mányzat részére fejti ki, közbeszerzési eljárás nélkül, közvetlenül ítélhetik 

oda szerződéseiket valamely vállalkozásnak. Az alapul fekvő esetben egy 

versenyeztetés nélkül megkötött szerződés mellett további körülményként 

merült fel, hogy Bari város önkormányzata a 100%-ban saját tulajdonú 

társaságával buszjáratok üzemeltetésére kötött szerződés létrejöttét 

röviddel megelőzően már döntést hozott arról, hogy a társaság 80 %-os 

tulajdonrészét később értékesíteni kívánja egy privát befektető részére. A 

fenti körülményre vonatkozóan Geelhoed főtanácsnok indítványában kie-

melte, hogy a Bizottság v. Ausztria esetben született ítélet alapján a 

Teckal-ügyben kifejtett és a kérdéses olasz rendeletben átvett, a „házon 

belüli” kapcsolat fennállását jelentő két kritérium mellett megjelent egy 

harmadik követelmény, amely szerint az első két körülménynek (1. az 

ajánlatkérő saját szervezeti egységeihez hasonló ellenőrzést gyakorol 

szerződő partnere felett, 2. a szerződő partner tevékenységének meg-

határozó részét az ajánlatkérő részére fejti ki) tartósan kell fennállnia 

ahhoz, hogy az ügylet ne minősüljön a közösségi jog szempontjából rele-

váns szerződéskötésnek. Az indítvány szerint a szerződés megkötését 

követően a társaság privatizálása – mesterségesen több szakaszra bontva 

az eljárást – arra az eredményre vezetne, hogy a szolgáltatási koncessziót 

                                                 
129 Geelhoed főtanácsnok 2006. január 12-én, az ANAV ügyben előterjesztett indítványa (EBHT 2006., I-
03303.o.) 
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egy vegyes tulajdonban álló társaság versenyeztetés nélkül szerezné 

meg130.  

A Bíróság ítéletében131 nem mondta ki általában a „házon belüli” 

beszerzés kritériumaként a feltételek tartós fennállásának követelményét, 

hanem a Bizottság v. Ausztria esetben hozott döntésére utalva úgy foglalt 

állást, hogy amennyiben a buszjáratokat üzemeltető koncessziós jogosult 

olyan társaság, amelyben a szerződés tartamának ideje alatt az ajánlat-

kérő szándéka szerint magánbefektető részesedést szerezhet, ez a helyzet 

a közösségi jog által követett célokkal ellentétes eredményre, a 

szolgáltatási koncessziónak egy vegyes tulajdonban álló társaság által 

verseny nélkül történő megszerzésére vezetne. 

  

Az előbbi kijelentéssel kapcsolatban fontosnak tartjuk kiemelni, hogy 

a Bíróság döntése alapjául szolgáló tényállás szerint Bari önkormányzata 

már a szerződéskötést megelőzően döntést hozott a társaság privati-

zálásáról. Álláspontunk szerint ezért – tekintettel arra, hogy a Bíróság 

döntése mindig kizárólag az ügyben adott tényállás vonatkozásában 

értelmezhető – jelen ítéletből nem vezethető le olyan követelmény, amely 

szerint az ajánlatkérő és a vele „házon belüli” kapcsolatban álló társaság 

között létrejött szerződés teljes időtartama alatt a társaság privatizálása 

általában közbeszerzési kötelezettséget vonna maga után.132 Valójában a 

Bíróság – utalva a Bizottság v. Ausztria ügyhöz való hasonlóságra - itt is 

egy olyan eljárás jogellenességét mondta ki, ahol tekintettel arra, hogy 

már a szerződéskötést megelőzően döntöttek a társaság privatizálásáról, 

kifejezetten megállapítható lenne, hogy az ajánlatkérő szándéka eleve egy 

vegyes tulajdonú gazdasági társasággal fennálló szerződéses kapcsolat 

létrehozása volt. Mivel az önkormányzati testület a privatizációra vonat-

kozó döntését később visszavonta, a szándék fennállása a Bíróság előtti 

eljárásban nem volt egyértelmű, így a tényállás tisztázása és a kérdés 

végleges eldöntése a nemzeti bíróságra maradt. Álláspontunk szerint 

tehát az ANAV-ügyben hozott ítélet végkövetkeztetését tekintve nem tér 

el a Bíróság által a Bizottság v. Ausztria ügyben tett megállapításoktól, bár 

                                                 
130 Bár a szolgáltatási koncesszió, mint beszerzési tárgy nem tartozik a közösségi közbeszerzési irányelvek 
hatálya alá, az ajánlatkérőnek ilyen esetben is az EK szerződés alapvető rendelkezésinek megfelelően kell 
eljárnia, különös tekintettel a diszkrimináció tilalma és a transzparencia elveire, amely a Bíróság gyakorlata 
szerint megköveteli, hogy szolgáltatási koncesszió esetében is sor kerüljön a versenyt lehetővé tevő hirdetmény 
közzétételére és elfogulatlan beszerzési eljárásra. [A Bíróság C-458/03.sz., Parking Brixen ügyben  2005. 
október 13-án hozott ítélete (EBHT 2005., I-0000.o.)] 
131 A Bíróság C-410/04.sz., ANAV ügyben  2006. április 6-án  hozott ítélete (EBHT 2006., I-03303.o.) 
132 Figyelmen kívül hagyja a Bíróság  megállapításának tényálláshoz kötöttségét Frenz, amikor az ügy értékelése 
során arra a következtetésre jut, hogy a Bíróság döntése alapján egy in-house létrejött szerződés fennállása alatt a 
szerződést teljesítő társaság privatizálása minden esetben közbeszerzési kötelezettséget eredményez.  Walter 
FRENZ [2006]: Ausschreibungspflicht bei Anteilsveräußerungen und Enkelgesellschaften. In: Neue Juristische 
Wochenschrift, 2006:37., pp.2665-2668. 
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valóban jelez kisebb elmozdulást, hogy az ítélet - előzményétől eltérően  - 

nem szól kifejezetten manipulációkkal leplezett beszerzési szándékról, 

hanem a közösségi jog sérelmét mondja ki a ténylegesen megkerülésként 

értékelhető konstrukció esetében. 

 

A Bíróság gyakorlatánál szigorúbb követelményeket fogalmaz meg, 

és kiterjesztően értelmezi a közbeszerzési irányelvek alkalmazási körét a 

Bizottság 2008 februárjában kiadott értelmező közleménye a közbeszer-

zésekre és koncessziókra vonatkozó közösségi jognak az Intézményesített 

PPP-kre (IPPP) való alkalmazásáról133. A dokumentum tartalmi vizsgálata 

előtt annak jogi természetével kapcsolatban szükséges előre bocsátanunk, 

hogy a közösségi jognak a tagállamok számára is kötelező értelmezése 

kizárólag az Európai Bíróság hatásköre, az értelmező közlemény a 

Bizottság felfogását tükrözi, és magára a Bizottságra nézve kötelező. A 

közlemény jelentőségét így első sorban az adja, hogy eltérő gyakorlat 

folytatása esetén a közösségi jog megsértése miatt a Bizottság 

kötelezettségszegési eljárást indíthat a Bíróság előtt az adott tagállammal 

szemben. 

 

A Bizottság értelmezésében az IPPP a közszféra és a magánszféra 

közötti olyan együttműködési forma, amelynek keretében közbeszerzési 

szerződést vagy koncessziót végrehajtó, vegyes tulajdonban álló 

társaságot hoznak létre. Az IPPP keretében a magánfél szerepe nem 

korlátozódik a vagyoni hozzájárulásra, hanem tevékenyen részt vesz a 

társaság szerződéseinek végrehajtásában, illetve a társaság irányítá-

sában.  

 

Az IPPP létrehozása két módon történhet: az ajánlatkérő és a 

magánfél egy új társaságot alapít, és a közbeszerzési szerződést ennek a 

társaságnak ítélik, vagy a magánfél olyan, már létező állami vagy 

önkormányzati vállalkozásban vesz részt, amely korábban „házon belül” 

kapott közbeszerzési szerződést hajt végre. A Bizottság álláspontja szerint 

az IPPP létrehozásának módjától függetlenül az ajánlatkérőnek mindkét 

esetben a közbeszerzési szerződésekre és a koncessziókra vonatkozó 

közösségi jog rendelkezéseinek megfelelően kell eljárnia vagy amikor 

kiválasztja a társaságban részt vevő magánfelet, vagy amikor köz-

beszerzést vagy koncessziót ítél oda a vegyes tulajdonban álló 

társaságnak. 

                                                 
133 A Bizottság értelmező közleménye a közbeszerzésekre és koncessziókra vonatkozó közösségi jognak az 
Intézményesített PPP-kre (IPPP) való alkalmazásáról. Brüsszel, 2008. február 5. 
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 Tekintettel arra, hogy a vegyes tulajdonban álló társaság alapítá-

sának célja alapvetően az, hogy az adott feladatot a felek ilyen módon 

kívánják ellátni, nem célszerű a társaság létrehozását követően a 

szerződés elnyerésére vonatkozó versenyeztetési eljárás lebonyolítása. A 

Bizottság javaslata szerint egy megoldási lehetőség lehet a társaság 

alapítását megelőzően, a magánfél kiválasztása érdekében lefolytatni az 

eljárást az adott közbeszerzési szerződés elnyerésére. Ha az IPPP-t úgy 

hozzák létre, hogy a magánfél már létező állami vagy önkormányzati 

társulásban vesz részt, a gyakorlati megvalósításra a Bizottság által 

javasolt mód, hogy az e társulásban résztvevő magánfél kiválasztására 

irányuló eljárás tárgya azon közbeszerzés vagy koncesszió lehet, amely-

nek megvalósítása addig a szóban forgó állami vagy önkormányzati 

vállalkozáson belül történt.  

 

A közlemény tehát az IPPP fogalma keretében azonosan értékeli azt 

az esetet, amikor egy állami vagy önkormányzati tulajdonú társaság 

részleges privatizációja útján kerül be a magánfél egy már fennálló 

közbeszerzési szerződés teljesítésébe – függetlenül attól, hogy a társaság 

mióta látja el az adott feladatot, mint amikor az ajánlatkérő egy vegyes 

tulajdonú társaságnak ítéli oda a szerződést. A dokumentum idézi a 

Bizottság v. Ausztria ügy azon megállapítását, amely szerint az ajánlat-

kérő nem leplezheti manipulációkkal a közbeszerzési szerződés vegyes 

tulajdonban álló társaságnak való odaítélését, ebből azonban kibővítő 

értelmezéssel olyan követelményt támaszt, amely szerint a közbeszerzési 

szerződést teljesítő társaság részleges privatizációja minden esetben a 

közbeszerzés szabályainak figyelembe vételével történhet. Tekintettel 

arra, hogy ebben ez esetben a Bizottság a „házon-belüli” helyzet meg-

szűnését értékeli a szerződéskötéssel megegyező módon, ezen gondo-

latmenet szerint a közbeszerzési szerződés fennállásának ideje alatt a 

saját tulajdonú társaság  részleges értékesítése általában relevánssá teszi 

az adott szerződést a közbeszerzési jog számára, és az ajánlatkérőnek az 

irányelvek rendelkezéseinek (szolgáltatási koncesszió esetén az EK 

szerződésből eredő követelményeknek) megfelelően kell eljárnia a 

privatizáció során.134  

 

                                                 
134 Tekintettel arra, hogy a közlemény kifejezetten az IPPP létrehozása körében foglalkozik a kérdéssel, az állami 
vagy önkormányzati társaság részleges privatizációja esetén rögzíti a közbeszerzési irányelveknek történő 
megfelelés követelményét. Ugyanezen gondolatmenet szerint levezethető azonban az is, hogy ahogyan a 
közlemény szerint a közbeszerzési szerződést teljesítő társaság részleges privatizációja, valamint – a Bíróság 
következetes gyakorlata alapján - a szerződés vegyes tulajdonú társaságnak odaítélése közbeszerzési 
kötelezettség alá tartozik, a 100%-ban magántulajdonban álló ajánlattevővel kötendő szerződéshez hasonlóan - a 
Bizottság megközelítését tovább követve - a közbeszerzési szerződést teljesítő társaság teljes privatizációja is 
csak a közbeszerzési szabályok figyelembe vételével történhetne. 
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Álláspontunk szerint a teljes egészében az irányelvek hatálya alá 

tartozó beszerzési tárgyak esetében megkívánt közbeszerzési eljárási 

típusok alkalmazása leginkább egy kifejezetten az adott szerződés 

teljesítése érdekében alakult, szűken körülhatárolható tevékenységi körrel 

rendelkező társaság privatizálása esetében képzelhető el. Nehezen 

valósítható meg azonban közbeszerzési eljárás útján egy olyan társaság új 

tulajdonostársának kiválasztása, ahol a közbeszerzési szerződés(ek) a 

társaság tevékenységének csak egy részét fedi(k) le, és a közbeszerzési 

eljárásban az ajánlatkérőnek nem áll módjában értékelni az egyéb, nem a 

közbeszerzés tárgyához kapcsolódó, a jövőbeni együttműködés szem-

pontjából mégis fontos körülményeket. További nehézséget jelenthet, 

hogy privatizáció esetében az értékesítő állam vagy önkormányzat célja 

többnyire minél magasabb bevétel megszerzése az értékesítés nyomán, 

így az egyes tagállamokban előírt értékesítési és a közbeszerzési eljárás 

céljai összeütközésbe kerülhetnek egymással, és szükségessé válhat a két 

szabályrendszer összehangolása.  A Bizottsági közlemény által vázolt 

megoldás véleményünk szerint egy leegyszerűsített modellt vesz alapul, 

amikor a szerződés odaítélésével megegyező módon kezeli a közbeszer-

zési szerződést végrehajtó társaság privatizációját, és a teljes egészében 

az irányelvek hatálya alá tartozó szerződést végrehajtó társaságban 

tulajdont szerző gazdasági szereplő kiválasztására előirányozza az 

irányelvek által szabályozott közbeszerzési eljárási típusok alkalmazását.  

 

Több, a szakirodalomban megjelent állásfoglalás is hangsúlyozza, 

hogy a közbeszerzési szabályok alkalmazása nem terjeszthető ki álta-

lánosan a közbeszerzési szerződést teljesítő társaság tulajdonrészének 

átruházására, figyelembe véve ezen folyamat célját és sajátosságait. A 

szerzők kiemelik, hogy privatizáció esetén a közszféra nem a köz-

beszerzési irányelvek hatálya alá tartozó beszerzést valósít meg, hanem 

éppen ellenkező céllal jár el, valamit értékesít, amelynek révén bevételhez 

kíván jutni. 

 

 További ellenérvként jelenik meg a szakirodalomban, hogy az 

üzletrész vagy részvény átruházásáról szóló szerződés formailag nem 

tartozik a közbeszerzési irányelvek tárgyi hatálya alá. Az irányelvek tárgyi 

hatálya ugyanis megadott tárgyú visszterhes szerződésekre terjed ki 

(árubeszerzés, szolgáltatásnyújtás, építési beruházás, építési koncesszió), 

és bár szolgáltatások nyújtása vagy áru szállítása részét képezheti az 

értékesíteni kívánt társaság tevékenységének, az üzletrész vagy részvény 

adásvételekor ez a tevékenység nem tárgya magának az átruházó 

ügyletnek. A kérdéssel kapcsolatban Frenz felveti, hogy bizonyos esetek-
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ben indokolt lehet áttörni a beszerzés tárgyának formális meghatározását, 

együttesen figyelembe véve a szerződés közvetlen tárgya mellett a 

társaság tevékenységét, az ügyletnek az üzletrész-átruházás mögött 

meghúzódó tartalmát is135. Egy közbeszerzési szerződés megkötése és a 

társaság üzletrészeinek átruházása azonban csak akkor értelmezhető a 

közbeszerzési szabályok hatálya alá tartozó egységes folyamatként, 

amennyiben a társasági jogi ügyletre kifejezetten a szolgáltatás beszer-

zése érdekében került sor. Álláspontja szerint ha a társaság már hosszú 

ideje ellátja az adott feladatot, a privatizációval csupán egy belső 

struktúrát érintő változás valósul meg, amely nem releváns a 

közbeszerzési jog számára.  

 

Frenz kiemeli továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás már alapvető 

céljait tekintve sem alkalmazható megfelelően egy társaságban fennálló 

tulajdonrész átruházására. Egy társaság keretein belül ugyanis a 

tulajdonostársak együttműködése nem egyetlen szolgáltatás nyújtására 

korlátozott, hanem hosszú távú és szoros kapcsolatot, közös üzletvezetést 

jelent, így lényegileg különbözik egy áru vagy szolgáltatás megrendelésé-

től, amelynek lebonyolítására a közbeszerzés szabályrendszere illeszkedik. 

A közbeszerzési eljárásban középpontban álló ár-érték arány vizsgálata a 

tulajdonostárs kiválasztásakor nem korlátozódhat csupán egyetlen szol-

gáltatás teljesítésére, hanem egy hosszú távra tervezett együttműködés 

megalapozásaként olyan kritériumok is szerepet játszanak, mint a hasonló 

gondolkodásmód és munkamódszerek, a jó hírnév és megbízhatóság. 

Ilyen, részleges privatizáció esetén a közös társasági tagság szem-

pontjából jelentős megfontolások érvényesítésére egy objektív köz-

beszerzési eljárás azonban nem nyújt lehetőséget. Még szembetűnőbb a 

probléma, ha arra az esetre gondolunk, amikor a társaság értékesítése 

több lépcsőben történik. Amennyiben egy magánfél ugyanis már tagja az 

adott társaságnak, az állami vagy önkormányzati tulajdonrész további, 

közbeszerzési eljárásban történő értékesítésével egy számára idegen 

üzleti partnerrel kerülhet kényszerű közösségbe. 

   

A gyakorlat számára megoldást kereső megközelítésben vizsgálja a 

kérdést Egger, alapvető kiindulási pontként rögzítve, hogy kizárólag a 

kifejezetten beszerzési célból megvalósuló privatizáció tartozik a köz-

beszerzési jog hatálya alá.136 Tanulmányában kísérletet tesz a beszerzési 

                                                 
135 Walter FRENZ [2002]: Ausschreibungspflicht einer Übertragung von Gesellschaftsanteilen, In:Die öffentliche 
Verwaltung, 2002:5., pp.186-194. 
136 Alexander EGGER [2007]: Vergabe- und Privatisierungsmaßnahmen der Kommunen unter den Anforderungen 
des EG Vertrages. Schriftenreihe des Österreichischen Städtebundes 1.2007., Wien, pp.44-49.  
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szándék fennállásának megállapításához a gyakorlat számára irányadó 

szempontok meghatározására is. Beszerzési szándékra utal például, ha az 

üzletrész ill. részvények átruházásával egyidejűleg a társaságra új fela-

datok ellátását is átruházzák, nem pusztán a már korábban is meglévő 

feladatok továbbvitele valósul meg. Szintén közbeszerzési vonatkozás 

állhat fenn akkor, ha a közjogi szervezet a társaság értékesítése 

alkalmával az átadott szolgáltatással kapcsolatban bizonyos jogokat fenn-

tart vagy bizonyos kötelezettségeket ró a vevőre, amely a vételárban is 

tükröződik. Az olyan eljárásokkal kapcsolatban, ahol a privatizáció a 

feladat átruházását követően történik, a Mödling-ügyben született ítélet 

alapján két döntő elemet emel ki: az időbeli összefüggést és a felek célját. 

Utóbbi tekintetében a többlépcsős ügylet mögött meghúzódó egységes 

szándékot szükséges figyelembe venni, amely visszamenőleg illegitimálja 

a „házon belüli” ügylet megkötését.  Ilyen esetről van szó, amikor a tulaj-

donszerzés célja kifejezetten a közbeszerzés nélkül elnyert megbízásból 

származó haszon elnyerése. Általános felfogásként utal arra, hogy a 

privatizációs folyamat célja, illetve a beszerzési szándék nem a szubjektív, 

hanem objektív körülmények alapján ítélendő meg, így nem szükséges a 

résztvevők részéről a közbeszerzési szabályok megkerülésének rossz-

hiszemű, szándékos voltát bizonyítani.  

 

 Mehlitz a témában megjelent cikke137 a Wirtschaft und Wettbewerb 

hasábjain vitatja Graf Kerssenbrock-nak a lap egy korábbi számában 

kifejtett véleményét138 az önkormányzati áramszolgáltatók 

privatizálásának közbeszerzés alá tartozásáról. Egyetértünk Mehlitz 

álláspontjával azzal kapcsolatban, hogy bár a közbeszerzési szerződések 

tárgyának törvényi meghatározása valóban nem értelmezhető úgy, hogy a 

közbeszerzés hatálya alá csak meghatározott szerződéstípusok 

tartoznának, hanem minden, tartalmában hasonló szerződés is 

beleértendő a beszerzési tárgyak fogalmába, a közbeszerzési szerződési 

tárgyakhoz hasonló tarta-lom azonban kizárólag olyan szerződéseknél 

képzelhető el,  amelyek dolog v. szolgáltatás megszerzésére irányulnak. 

Mehlitz szerint beszerzési folyamat hiányában nem alkalmazható erre az 

esetre a Bíróság által a vegyes szerződéseknek a közbeszerzési irányelvek 

tárgyi hatálya alá tartozásával kapcsolatban a Gestion Hotelera ügyben 

alkalmazott „meghatározó elem” elve (Schwergewichtstheorie) sem. Az 

említett ügyben a Bíróság kimondta, hogy egy játékkaszinó 

                                                 
137 Jenny MEHLITZ [2001]: Der verkauf von Gesellschaftsanteilen durch öffentliche Auftraggeber unterliegt nicht 
dem Vergaberecht! In: Wirtschaft und Wettbewerb, 2001:6., pp. 569-573. 
138 Trutz GRAF KERSSENBROCK [2001]: Ist der Verkauf von Geschäftsanteilen oder Aktienmehrheiten 
kommunaler Stromversorger einem Vergabeverfahren gemäß §§ 97 ff. GWB zu unterziehen? In: Wirtschaft und 
Wettbewerb, 2001:2., pp. 123-127. 
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üzemeltetésére szóló koncesszió139, amelynek elnyerése esetén a kaszinó 

üzemeltetője bizonyos építési munkák elvégzésére is köteles, nem 

minősül közbeszerzési szerződésnek, amennyiben az építési munkák nem 

választhatóak külön a kaszinó üzemeltetésétől és csak járulékos szerepet 

töltenek be a tranzakció fő tárgyához képest.   

 

Véleményünk szerint a fenti döntésben foglalt elv alapul vehető a 

beszerzési elemet is magában foglaló privatizációs ügyletek közbeszerzési 

körbe tartozásának megítélésekor. Amennyiben a Bizottság közleményé-

nek megfelelően el is fogadjuk, hogy egy közbeszerzési szerződést „házon 

belül” ellátó társaság privatizációja esetében az ügylet tárgya közbe-

szerzési szempontból nem pusztán üzletrész vagy részvények átruházása, 

hanem közvetve a társaság tevékenységét is figyelembe kell vennünk, a 

Gestion Hotelera ügyben kifejtettekre támaszkodva nem szükséges a 

közbeszerzési szabályokat alkalmazni akkor, ha a társaság által ellátott 

szolgáltatás nem választható el a privatizációtól és a tranzakció fő céljá-

hoz, az értékesítéshez képest csak járulékos elemként jelenik meg. 

Tekintettel arra, hogy a szerződő partner tulajdonosi szerkezetének 

változása semmilyen kötelezettséget nem jelent az állam számára egy 

fennálló szerződés megszüntetésére, indokolható annak a körülménynek a 

fennállása, hogy a tranzakció értékesítési és beszerzési eleme ilyen 

esetben nem elválasztható. A második feltétel, a szolgáltatás ellátásának 

alárendelt szerepe a privatizációs célhoz képest a konkrét ügylet 

sajátosságai alapján ítélhető meg.140 Az előbbiek alapján - álláspontunk 

szerint - a Bíróság Gestion Hotelera ügyben hozott döntésével fennálló 

párhuzam is érvként szolgálhat annak alátámasztására, hogy csak a 

kifejezetten beszerzési céllal megvalósuló privatizáció esetében merülhet 

fel a közbeszerzési irányelvek alkalmazása.  

 

 

 

 

                                                 
139 Jelen esetben a koncesszió nem a közbeszerzési irányelvek értelmében vett építési vagy szolgáltatási 
koncessziót jelöli, hanem másik értelemben jelenik meg: az állam által adott engedély az állami monopóliumként 
szabályozott szerencsejáték szervezésére. 
140 Szükséges megjegyezni, hogy a Gestion Hotelera ügyben az építési munkák elvégzéséért külön ellenérték 
sem járt a nyertesnek, bár mivel ennek költségeit a koncessziós díjra vonatkozó ajánlatában bizonyára 
bekalkulálta, véleményünk szerint ez a körülmény nem feltétlenül mérvadó a járulékosság tekintetében. Eltérő 
kérdésfelvetést vizsgál Arrowsmith, amikor a privatizáció alkalmával odaítélt szerződésekre vonatkozóan 
megjegyzi, hogy a járulékosságra hivatkozás megalapozott lehet, amennyiben az ellátandó feladatok köre és 
időtartama olyan mértékben korlátozott, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a társaság vevőre találjon. Sue 
Arrowsmith [1997]: Some Problems in Delimiting the Scope of the Public Procurement Directives: 
Privatisations, Purchasing Consortia and In-house Tenders. In: Public Procurement Law Review, 1997:5., 
pp.:198-204. 
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III. A kérdés megjelenése a hazai joggyakorlatban 

 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa elnöke 

által a közbeszerzési eljárás mellőzése miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Önkormányzat ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati 

eljárásban foglalkozott a privatizáció és a közbeszerzés összefüggé-

seivel.141 Az alapul fekvő tényállás szerint a BORSODKOMM Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Önkormányzat Kommunális Kft. tevékenységi körébe 

tartozott többek között a megye területén levő települések kötelező 

kéményseprői tevékenységének ellátása. Az Önkormányzat 2005-ben 

pályázatot írt ki a BORSODKOMM Kft-ben 96,71%-os tulajdoni hányadát 

megtestesítő üzletrészének, valamint a 3,29 % tulajdoni hányaddal 

rendelkező többi tulajdonos megbízásából eljárva a tulajdonukban levő 

összesen 100 % üzletrész értékesítésére. A pályázat feltételei között 

szerepelt, hogy az új tulajdonosok vállalják, hogy az adásvételi szerződés 

megkötését követő tíz évig a kft. ellátja a megye területén azoknak a 

településeknek a kötelező kéményseprő-ipari tevékenységét, ahol eddig 

azt a megyei közgyűlés biztosította. Ennek érdekében a pályázóknak 

vállalniuk kellett, hogy közös megegyezéssel az eddig határozatlan időre 

létrejött és a szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést határozott 

időre, 10 évre módosítják, s a szerződést az új tulajdonos is aláírja, 

kezességet vállalva a megvásárolt cég tevékenységéért.  A pályázat 

nyertese az ÉMK Környezetvédelmi Kft. lett, akivel 2005. június 30-án 

aláírták az üzletrész adásvételi és a szolgáltatás ellátási szerződést. A 

Közbeszerzések Tanácsának elnöke ezt követően kezdeményezte a 

Döntőbizottság eljárását annak alapján, hogy az Önkormányzat jogsértően 

mellőzte a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: 

Kbt.) alkalmazását, amikor a korábbi társasága üzletrészének értékesí-

tésével a már nem önkormányzati tulajdonú kft. tulajdonosának engedett 

jogot a kéményseprői szolgáltatás ellátására. Az előbbiek mellett a 

tényálláshoz tartozik, hogy az Önkormányzat és a kft. között a 

szolgáltatással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a privatizációt 

megelőzően egy önkormányzati rendelet határozta meg, amely mellett 

írásbeli szerződés nem készült. 

 

A Döntőbizottság határozatában úgy foglalt állást, hogy a korábban 

ellátott tevékenység a privatizációt megelőzően is szerződéses kapcsola-

                                                 
141 A Közbeszerzési Döntőbizottság D.509/9/2005.sz., 2005. augusztus 22-én  hozott határozata (Közbeszerzési 
Értesítő 2005/113.) 
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ton alapult, az ugyanazon társasággal az általa korábban is nyújtott 

szolgáltatásra vonatkozó szerződés aláírása és határozott idejűvé tétele 

nem jelenti új szerződés megkötését. A közbeszerzési kötelezettséggel 

kapcsolatban kimondta, hogy az üzletrész átruházási szerződés a kft-t, 

mint jogi személyt csak annyiban érinti, hogy „a tulajdonosa az 

üzletrésznek a korábbi tag helyett egy másik személy lesz, azonban a 

társaság által vállalt jogokat és kötelezettségeket a tulajdonos 

személyének a változása nem érinti, azok a jogi személy jogai és 

kötelezettségei maradnak.” „Az üzletrész értékesítése a gazdasági 

társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a Ptk. szabályai és egyéb 

jogszabályok szerint történik, nem esnek a Kbt. személyi és tárgyi hatálya 

alá, az nem tekinthető az önkormányzat (köz)beszerzésének.(…) A 

tevékenységet nem az új tulajdonos, hanem a gazdasági társaság köteles 

továbbra is ellátni. Ez viszont azt vonja maga után, hogy önmagában az 

üzletrész értékesítésével kapcsolatban bekövetkező tulajdonosváltozás 

nem jelenti azt, hogy az Önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek minden 

esetben közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni a szolgáltatást ellátó cég 

kiválasztására azon a címen, hogy változik a tulajdonos személye, és 

akkor a megkötött szerződések esetében a jogosult vagy kötelezett 

személyében változás következik be, s ez a változás azt jelenti, hogy a 

szolgáltatást végző gazdasági társaság is megváltozott.” A Döntőbizottság 

döntésében kimondta, hogy az Önkormányzat „nem mellőzte a 

közbeszerzési eljárást, amikor a kötelező kéményseprő-ipari tevékenysé-

get a meglevő gazdálkodó szervezet üzletrészének értékesítésekor, a 

gazdálkodó szervezet által korábban is végzett és az értékesítéskor is 

hatályos, magát az értékesített jogi személyt illető szerződéses kötele-

zettségével együtt adta át.” 

 

A fenti határozatban egyértelműen megfigyelhető a jogbiztonságot 

előtérbe helyező formális szemléletmód, amely szerint közbeszerzési 

szempontból nem releváns a szerződést teljesítő társaság tulajdoni 

viszonyaiban bekövetkezett változás. Tekintettel arra, hogy az adott 

tényállás szerint a privatizált társaság már hosszú ideje ellátta a 

kéményseprői szolgáltatást, hasonló esetben a Kbt. rendelkezései - az 

Európai Bíróság gyakorlatának jelenlegi állása mellett - nem is adnának 

lehetőséget eltérő értelmezés elfogadására, illetve olyan döntés meghoza-

talára, amely a közbeszerzési szerződést teljesítő társaság privatizációját 

a Kbt. alkalmazási körébe vonná.  

 

Minden bizonnyal azonban a Döntőbizottság  - az Európai Bíróság 

irányadó gyakorlatának megfelelően – már szintén kitágító értelmezést 
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alkalmazna a Kbt. tárgyi hatályának meghatározásakor egy olyan ügyben, 

ahol a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a privatizációra 

kifejezetten beszerzés megvalósítása érdekében került sor. Ezt a 

szemléletmódot, a társasági jogi ügylet mögött meghúzódó tartalom 

jelentőségét tükrözi a Közbeszerzések Tanácsa 1/2008. (K.É. 40. 2008. 

április 4.) számú ajánlása is az üzletrész átruházás útján megvalósított 

beszerzések Kbt. hatálya alá tartozásának megítéléséről, amely az 

ellenkező irányú folyamat tekintetében mondja ki, hogy „ha az ajánlatkérő 

a Kbt. tárgyi hatálya alá – jellemzően építési beruházás vagy nagyobb 

értékű árubeszerzések körébe –tartozó beszerzési igényét oly módon 

kívánja kielégíteni, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásának és a Kbt. 

alkalmazásának mellőzése mellett az adott dolgot, épületet stb. tulajdonló 

gazdasági társaságot szerzi meg az üzletrész(ek) átruházásával, megala-

pozottan merül fel a Kbt. 2. §-a (1) bekezdésének megsértése, illetve a 

közbeszerzési eljárás lefolytatásának jogtalan mellőzése.”  

 

IV. Perspektívák a privatizáció és a közbeszerzés kapcsolatá-

ban  

 

 

A privatizációs eljárások - ezen belül a társasági tulajdon privati-

zációja is - gazdasági jelentőségüknél fogva számot tartanak a verseny 

szempontjait első helyen kiemelő Európai Unió érdeklődésére. Bár az 

értékesítések lebonyolításának szabályozására nem jött létre külön 

eljárásrendet előíró közösségi joganyag – az állami, önkormányzati 

tulajdonnal történő rendelkezés módjának meghatározására az Unió nem 

is rendelkezne megfelelő felhatalmazással142 - a tagállamok ilyenkor is 

kötelesek figyelemmel lenni a belső piac elveinek tiszteletben tartására, 

eljárásuk során nem korlátozhatják a letelepedés és a tőke szabad 

áramlását.143 Az előbbiek mellett az Unió az állami támogatásokkal 

kapcsolatos gyakorlatában – abból kiindulva, hogy a piaci érték alatt 

történő eladás állami támogatásnak minősülhet - már részletes 

követelményeket is megfogalmazott a privatizációs döntésekkel 

kapcsolatban. Azt, hogy a társasági tulajdon privatizálásának területén a 

közbeszerzések joganyaga alkalmazási körének kitágítása útján további 

közösségi követelmények jelennek-e meg, az Európai Bíróság, esetleg 

valamilyen új, a tagállamokra kötelező másodlagos jogforrás dönti majd 

                                                 
142 Az EKSz 295. cikke szerint „E szerződés nem sértheti a tagállamokban fennálló tulajdoni rendet”. 
143 Az  Európai Bíróság az aranyrészvényekkel kapcsolatos gyakorlatában fejtette ki,  hogy az EKSz 295. cikke 
nem értelmezhető úgy, hogy az egyébként tagállami szuverenitás körébe tartozó privatizáció megvalósítása során 
ne kellene tiszteletben tartani a szerződés alapelveit. 
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el. Amennyiben a Bizottság IPPP-kről szóló közleményének megfelelően a 

jövőben általánossá válna a „házon belüli” közbeszerzési szerződést 

teljesítő társaság privatizálásakor a közbeszerzési irányelvek alkalma-

zásának követelménye, kérdésként fog felvetődni a hazai jogalkalmazás 

és jogalkotás számára, hogy milyen eljárást lehet lefolytatni, amelyben 

összeegyeztethető a közbeszerzésekre vonatkozó uniós joganyag az 

értékesítési eljárás érdekeivel. A fenti fejlődési irány jelentős változást 

eredményezne a jogorvoslati lehetőségeket illetően is, hiszen a 

közbeszerzési irányelvek szabályai jóval erősebb eljárási pozíciót 

biztosítanak az ajánlattevőknek, mint a privatizációra vonatkozó állam-

háztartási szabályok. 
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