
KÖZBESZERZÉS 

KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉS: 833/2014 TANÁCSI RENDELET 5k. CIKKE 

GYAKORI KÉRDÉSEK – 2022. AUGUSZTUS 26. 

 

NEM HIVATALOS FORDÍTÁS 

 

1. Mi e kérdések és válaszok célja? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Az Oroszországgal szemben elfogadott szankciók példátlanok, széles körű 

következményekkel és azonnali hatással járnak. E kérdéseknek és válaszoknak az a 

célja, hogy támogassák az uniós közbeszerzőket a szankciók megvalósításban, 

elmagyarázzák logikájukat és tanácsot adjanak az alkalmazáshoz. Maguk a kérdések 

és válaszok azonban nem kötelező érvényűek, és nem helyettesítik a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseket. 

2. Mire terjed ki a szankciók hatálya? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

A szankciók hatálya alá tartoznak a folyamatban lévő és jövőbeni közbeszerzési 

eljárások, valamint az odaítélt közbeszerzési szerződések és koncessziók.  

 

Az uniós közbeszerzési irányelvek (2014/23/EU1; 2014/24/EU2; 2014/25/EU3; 

2009/81/EK4) hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződések többségére és a hatályuk 

alól kizárt szerződések nagy részére alkalmazandóak. 

3. Mikortól alkalmazandóak a szankciók? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

A szankciók 2022. április 9-től hatályosak. Ettől a naptól a tilalom hatálya alá tartozó új 

szerződéseket nem lehet aláírni, és a meglévő, tilalom hatálya alá tartozó szerződések 

megszüntetésére nyitva álló határidő megkezdődik (kivéve a tilalom alá tartozó 

szénszerződéseket, amelyeket azonnal meg kell szüntetni, ha azok teljesítését további 

                                                      
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről HL L 94, 2014. 3. 
28. 1. o. 
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve ( 2014. február 26. ) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről HL L 94., 2014.3.28., 65—242. o.  

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve ( 2014. február 26. ) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről HL L 94., 
2014.3.28., 243—374. o. 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/81/EK irányelve (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési 
beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról HL L 216., 2009.8.20., 
76. o. 

 



4 hónapra nem engedélyezték a Szankciós Rendelet 5k. cikk (2) bekezdése f) pontja 

alapján). 

4. Mikor kell a szankcionált szerződéseket megszüntetni? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

A folyamatban levő szerződéseket 2022. október 10-ig kell megszüntetni, kivéve az 5k. 

cikk (2) bekezdése alapján engedélyezett speciális eseteket. A megszüntetés 

alternatívájaként a szerződéseket fel is lehet függeszteni, ahogy a 28. kérdésre adott 

válasz részletezi. 

5. Milyen szerződéseket tiltanak a szankciók? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

A szankciók tiltják a szerződéseket: 

 orosz állampolgárokkal, Oroszországban alapított társaságokkal, 

szervezetekkel és szervekkel, csakúgy mint olyan társaságokkal és 

szervezetekkel, melyek közvetlenül vagy közvetve többségi részben 

tulajdonukban állnak, valamint a nevükben ajánlatot tevő vagy szerződést 

teljesítő személyekkel 

 bármely személlyel, függetlenül a letelepedési helyétől vagy 

állampolgárságától, aki a szerződés értékének 10%-át meghaladó részben 

orosz vagy orosz tulajdonú alvállalkozók, beszállítók vagy kapacitásnyújtók 

felhasználásával teljesíti vagy szándékozik teljesíteni a szerződést 

Lásd a Szankciós Rendelet 5k. pontját a pontos megfogalmazás tekintetében. 

6. Mely, az irányelvek hatálya alá nem tartozó szerződésekre terjed ki a 

szankciók hatálya? 
Utolsó frissítés: 2022. június 2. 

 

Az irányelvek hatályán túlmenően a szankciók kiterjednek az alábbi beszerzésekre is: 

 közbeszerzőknek kizárólagos jog(ok) alapján odaítélt koncessziók 

 kizárólagos jogok birtokosai számára odaítélt koncessziók 

 légi és személyszállítási koncessziók 

 az EU-n kívül teljesített koncessziók 

 vízi koncessziók 

 kapcsolt vállalkozásoknak és közös vállalkozásoknak odaítélt koncessziók 

 ingatlanügyletekkel kapcsolatos koncessziók 

 rádiós és audiovizuális gyártás és műsorszórás, elektronikus hírközlési 

szolgáltatások 

 választottbírósági, békéltető és jogi szolgáltatások 

 pénzügyi eszközök, hitelek és egyes központi banki szolgáltatások 

 egyes civil szervezetek által nyújtott polgári védelmi szolgáltatások 

 politikai kampányok 

 lottójátékok 

 személyszállítási szolgáltatások 



 az ország alapvető biztonsági érdekei miatt minősített információkkal 

kapcsolatos vásárlások, titkosszolgálati tevékenységre vonatkozó szerződések 

 a vízügyi, az energia, a közlekedés és a postai szolgáltatások ágazatában 

tevékenykedő szervezetek általi viszonteladásra irányuló vásárlások 

 olyan szerződések, amelyeket kapcsolt vállalkozásoknak és közös 

vállalkozásoknak ítéltek oda a vízügyi, az energia, a közlekedés és a postai 

szolgáltatások ágazatában 

 posták pénzügyi, filatelista, logisztikai és elektronikus úton nyújtott 

szolgáltatásai, 

 kormányok közötti védelmi és biztonsági szerződések és koncessziók 

 együttműködési programokhoz kapcsolódó védelmi és biztonsági 

szerződések, koncessziók 

 védelmi szerződések és koncessziók az EU-n kívül telepített katonai erőre 

vonatkozóan 

 védelmi és biztonsági kutatás-fejlesztési szerződések az ajánlatkérő számára 

Lásd a Szankciós Rendelet 5k. pontja (1) bekezdésében felsorolt irányelvi kivételi 

köröket tartalmazó cikkeket a pontos megfogalmazás tekintetében. 

7. Mely közbeszerzésekre nem terjed ki a szankciók hatálya? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Az alábbi közbeszerzésekre nem terjed ki a szankciók hatálya: 

 

 az irányelvek hatálya alá nem tartozó és a szankciókban kifejezetten nem 

szereplő beszerzések (lásd a fenti kérdést a konkrétan bevont beszerzések 

szemléltető listájáért) 

 minden, az irányelvekben meghatározott értékhatár alatti beszerzés 

Ezenkívül az illetékes nemzeti hatóság engedélyezheti az odaítélést és a szerződések 

teljesítések folytatását a következőkhöz kapcsolódó szerződések esetén: 

 az atomenergetikai projektek folytatása, radioizotóp-prekurzorok orvosi 

célokra, sugárzásfigyelés és polgári nukleáris együttműködés 

 kormányközi együttműködés az űrprogramokban 

 feltétlenül szükséges áruk és szolgáltatások, amelyeket nem lehet elegendő 

mennyiségben máshol megvásárolni 

 a diplomáciai képviseletek működése 

 földgáz és olaj, beleértve a finomított kőolajtermékeket, valamint a titán, az 

alumínium, réz, nikkel, palládium, vasérc és szén 2022. augusztus 10-ig 

Lásd a Szankciós Rendelet 5k. pontja (1) és (2) bekezdését a pontos megfogalmazás 

tekintetében. 

 

 

 



 

 

8. Mely általános logika van a szankciók mögött? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Összességében a közbeszerzési szankciók logikája a következő: 

 

A szerződésre orosz ajánlattevő tesz ajánlatot, vagy a szerződést orosz szerződő fél 

teljesíti? 

 

 

Igen          Nem 

 

 

         Az ajánlattevő / 

szerződő fél orosz tulajdonban áll? 

 

Igen    Nem 

 

 

Ajánlattevő elutasítása/ szerződés megszüntetése     

 

Van orosz alvállalkozó/beszállító/kapacitást nyújtó 

aki legalább a szerződés 10%-át elérő értékben vesz részt 

a beszállítói láncban? 

 

Igen      Nem 

 

 

Az érintett csoporttag cseréje    

      Nincs 

korlátozás  

az odaítélés/teljesítés során

   

 

 

9. A szankciók hatálya egyes különös ágazatokra is kiterjed? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Nem, a szankciók alapvetően az irányelvek hatálya alá tartozó összes ágazatra és az 

5. kérdésben meghatározott további területekre vonatkoznak. Egyéb speciális, az EU 

közbeszerzési jogszabályai hatálya alá nem tartozó területekre nem vonatkoznak a 

szankciók. 



10. Mely közbeszerzők érintettek a szankciók által? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

A szankciók minden EU-tagállam közbeszerzőjét kötelezik. 

11. Mit kell tenniük a már folyamatban levő szerződésekkel? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

A szankciók hatálya alá tartozó, folyamatban lévő szerződések tovább nem 

teljesíthetők. Ezért ezeket meg kell szüntetni. Ebben a tekintetben: 

 

 Minden közbeszerzőnek ellenőriznie kell, hogy kötött-e olyan közbeszerzési 

szerződést, amely meghaladja az uniós közbeszerzési értékhatárt 

 E szerződések esetén a közbeszerzők kötelesek: 

o megfontolni az orosz részvétel lehetőségét az 5k. cikk (1) bekezdése 

értelmében 

o ellenőrizni hogy az orosz részvétellel kötött szerződésekre kiterjed-e a 

szankciók hatálya (valószínűleg igen). 

 Annak biztosítása érdekében, hogy a szerződésben ne legyen orosz részvétel, 

a közbeszerző nyilatkozatot kérhet a szerződő féltől az alábbi módon: 

Becsülettel kijelentem, hogy az általam képviselt társaság szerződésében nincs orosz 

részvétel az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 

intézkedésekről szóló, a 2022. április 8-i 2022/578/EU tanácsi rendelettel módosított 

2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikkében meghatározott 

korlátozásokat elérő módon. Kijelentem különösen, hogy: 

a) az általam képviselt vállalkozó (és konzorciumunk tagjait képező társaságok 

egyike sem) nem orosz állampolgár, vagy Oroszországban letelepedett 

természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv; 

(b) az általam képviselt vállalkozó (és konzorciumunk tagjait képező 

társaságok egyike sem) nem olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, 

amelynek tulajdonosi jogait közvetlenül vagy közvetve több mint 50 %-ban az 

e bekezdés a) pontjában említett jogalany birtokolja; 

c) sem én, sem az általam képviselt társaság nem olyan természetes vagy jogi 

személy, szervezet vagy szerv mely a fenti a) vagy b) pontban említett 

jogalany nevében vagy utasítására jár el, 

d) a szerződés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem vesznek részt 

olyan alvállalkozók, beszállítók vagy szervezetek, amelyek kapacitására az 

általam képviselt vállalkozó támaszkodik, melyek az a)–c) pontban felsorolt 

szervezetek. 

12. Mit kell tenniük a közbeszerzőknek a jövőbeli szerződésekkel? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Nyomatékosan javasoljuk minden közbeszerzőnek, hogy a dokumentáció részeként 

kérjék a fentiek szerinti nyilatkozatot. Helyénvalónak találhatják, hogy az 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32014R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32014R0833


ajánlattevőktől részletes információkat vagy dokumentumokat kérjenek a végső 

tényleges tulajdonosukról (konzorcium esetén minden konzorciumi tag 

vonatkozásában) és esetleg alvállalkozók, beszállítók és kapacitásnyújtó szervezetek 

tekintetében. A fenti információk egy későbbi szakaszban is kérhetők, tiszteletben 

tartva az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvét, és ésszerű reakcióidőt 

biztosítva számukra. A közbeszerzők további tájékoztatást kérhetnek, ha megalapozott 

kétségeik vannak a kapott információkkal kapcsolatban. 

13. Amennyiben a szerződést e szankciók miatt szüntetik meg, lehet új 

szerződést odaítélni hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatásával? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

A folyamatban lévő szerződéseket elvileg 2022. október 10-ig lehet teljesíteni. Így az 

ajánlatkérőknek lehetőségük van arra, hogy szükség esetén új szerződést ítéljenek oda 

a régi helyett. Lehetnek különös helyzetek, pl. különösen hosszú előkészítési és 

pályáztatási eljárást igénylő szerződések esetében, ahol ez nem lehetséges. 

Minden, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alapján odaítélt szerződést 

egyedileg kell indokolni. A szankciók miatti szerződésmegszüntetés előre nem látható 

eseménynek tekinthető. Elemezni kell azonban, hogy szükség van-e új szerződésre, és 

annak megkötése rendkívül sürgős-e. A szerződés megszüntetésére biztosított 

átmeneti időszakra tekintettel ez nem feltételezhető. Az átmeneti időszakon belül új 

szerződés odaítélése általában lehetséges, akár normál, akár gyorsított eljárás 

alkalmazásával. 

A sürgősségi eljárások kapcsán érdemes figyelemmel lenni a Bizottság közleményeire 

a Covid-19 válsághelyzet5 és a menekültügyi válsághelyzet beszerzései6 kapcsán. 

14. Mi történik akkor, ha egy közbeszerző tiltott szerződést írt alá a szankciók 

alkalmazásának hatályba lépését követően? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

Bár ilyen szerződést eleve nem lett volna szabad megkötni, az mindaddig érvényes, 

amíg meg nem szüntetik, vagy bírósági határozat érvénytelenné nem nyilvánítja. 

Ezért hibás szerződéskötés esetén a szerződést a lehető leghamarabb meg kell 

szüntetni. 

Megjegyzendő, hogy formálisan ez a Szankciós Rendelet megsértésének minősül, 

melynek következménye büntetőeljárás lefolytatása és büntetés kiszabása. 

15. Egy közbeszerző még mindig vásárolhat orosz energiát vagy gázt? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

                                                      
5 A Bizottság közleménye, az Európai Bizottság iránymutatása a közbeszerzési keretek alkalmazásáról a COVID-19 válsághoz 
kapcsolódó vészhelyzetben - Communication from the Commission, Guidance from the European Commission on using the 
public procurement framework in the emergency situation related to the COVID-19 crisis, C/2020/2078; 
https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.ENG. Lásd különösen a 2.3 pontot. 
6 A Bizottság közleménye az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a jelenlegi menekültválság kapcsán alkalmazandó 
közbeszerzési szabályokról - Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on Public 
Procurement rules in connection with the current asylum crisis, COM/2015/0454 final; https://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0454. Lásd különösen a 3. részt. 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0454
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0454


Igen, továbbra is vásárolhat Oroszországból, bár bizonyos esetekben szükség lehet az 

illetékes nemzeti hatóságok engedélyére. 

 

Nem tartoznak a szankciók hatálya alá a lakosság számára gázt, hőt és villamos 

energiát szolgáltató szervezetek energia- és tüzelőanyag-vásárlásai (a 2014/25/EU 

irányelv 23. cikkének b) pontja alóli kivételek nem tartoznak a Szankciós Rendelet 

hatálya alá). 

 

A gázvásárlás szintén általánosságban mentesül (5k. cikk (2) bekezdés e) pont), 

engedély alapján. A 9. kérdésre adott válaszban kifejtettek szerint minden 

közbeszerzőnek elemeznie kell, hogy szerződéseire vonatkoznak-e a szankciók. Így ha 

a gázt magának vásárló közbeszerző felfedezi vagy megtudja a vállalkozótól, hogy az 

orosz jogalanyoktól származik (beleértve az alvállalkozókat vagy beszállítókat), 

engedélyt kell kérnie az illetékes nemzeti hatóságtól a szerződés feltételeinek 

fenntartásához 2022. október 10-ét követő hatállyal (a 833/2014 rendelet I. melléklete 

szerint). 

 

16. A 10%-os orosz alvállalkozói, beszállítói vagy kapacitást nyújtói korlátot 

egyenként vagy együttesen kell alkalmazni? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

A korlátozás minden alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást nyújtóra egyenként 

vonatkozik. Ha egynél több lefedett jogalany érintett, részvételük értékének legalább 

egy esetben el kell érnie a 10%-ot ahhoz, hogy szankciókat lehessen alkalmazni. 

 

17. A 10%-os orosz alvállalkozói vagy beszállítói korlát csak a szállítói lánc első 

fokán vagy tovább is alkalmazandó? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Az „alvállalkozók” és „beszállítók” kifejezések a teljes ellátási láncot magukban 

foglalják, nem csak a közvetlen beszállítókat. Így a szerződések akkor is érintettek, ha 

a 10%-os orosz alvállalkozás vagy beszállítás közvetítő szervezeteken keresztül valósul 

meg. 

 

18. Hogyan kell alkalmazni a 10%-os orosz alvállalkozói vagy beszállítói 

korlátot, ha az alvállalkozó vagy beszállító csak részben áll egy, a szankciók 

hatálya alá tartozó szervezet tulajdonában? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Ha egy alvállalkozó, amely a szerződés értékének több mint 10%-áért felel, több mint 

50%-ban orosz jogi személy vagy állampolgár tulajdonában van, akkor érintett 

alvállalkozónak minősül. 

 



19. Alvállalkozók, beszállítók vagy kapacitást nyújtó szervezetek alatt csak 

azokat értjük, akikről a vásárló tud? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Nem, bármely olyan harmadik fél ide sorolható, mely a szerződés értékének 10%-át 

meghaladóan kerül bevonásra. 

20. Mit jelent az alvállalkozók, beszállítók vagy kapacitást nyújtó szervezetek 

fogalma? Mi a helyzet akkor, ha e szervezetek egyáltalán nem teljesítik a 

szerződést? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Ezek a fogalmak minden olyan jogalanyra kiterjednek, amelyek a szerződés egy részét 

teljesítik, azaz szolgáltatást nyújtanak vagy építési beruházást valósítanak meg, vagy 

bármilyen árut szállítanak. Ide tartozik az ajánlatban megjelölt bármely jogalany, még 

akkor is, ha a gyakorlatban végül nem vesz részt a szerződés egyetlen részének 

teljesítésében sem, és kapacitására csupán az alkalmassági szempontok teljesítése 

céljából támaszkodnak. 

 

21. Lecserélhetőek az alvállalkozók, beszállítók vagy kapacitást nyújtó 

szervezetek? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Igen, a közbeszerzőnek, aki olyan ajánlatot kap vagy olyan szerződéssel rendelkezik 

mely szankcionált orosz részvételt tartalmaz, a megkülönböztetésmentesség és az 

egyenlő bánásmód elvével összhangban kell megkövetelnie az ajánlattevőtől vagy a 

vállalkozótól annak cseréjét, összhangban a 2014/24/EU irányelv 63. cikkének (2) 

bekezdésével és 71. cikke (6) bekezdésének b) pontjával, a 2014/25/EU irányelv 79. 

cikke (1)–(2) bekezdéseivel és 88. cikke (6) bekezdésének b) pontjával, a 2014/23/EU 

irányelv 42. cikke (4) bekezdésének b) pontjával, és analógia alapján a 2009/81/EK 

irányelv esetében is lehetőséget kell biztosítani a helyettesítésre. Az ajánlattevő vagy 

szerződő fél által javasolt cserét el kell fogadni, ha a javasolt új alvállalkozó, beszállító 

vagy kapacitást nyújtó nincs kizárási helyzetben (beleértve a jelenlegi szankciókat is), 

és a helyettesítést követően a kiválasztási kritériumokat továbbra is teljesíti az 

ajánlattevő vagy a szerződő fél. 

 

Abban az esetben, ha a cserét a szerződő fél vagy az ajánlattevő nem javasolta, vagy a 

javasolt csere nem volt elfogadható, figyelembe véve a megkülönböztetésmentesség és 

az egyenlő bánásmód elvét is, az ajánlatot el kell utasítani, vagy a szerződést meg kell 

szüntetni. 

22. Lecserélhető a konzorcium tagja? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Nem, egy konzorcium valamennyi tagja, természetes vagy jogi személyek vagy közjogi 

szervezetek csoportja, ha közösen nyújtanak be ajánlatot, és egyetemlegesen felelősek 



a szerződés végrehajtásáért, együtt egy gazdasági szereplőt alkotnak, ezért nem 

helyettesíthetők. 

 

23. Az orosz tulajdonosi viszony csak a közvetlen tulajdonosra vonatkozik, 

vagy a végső haszonélvezőig terjed? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

A szankciók kizárják az 50%-ot meghaladó orosz tulajdont egészen a végső 

haszonélvezőig. Ha az orosz részvétel részleges, akkor arányt kell kiszámítani és 

szükség szerint összesíteni, még akkor is, ha a résztulajdon különböző tulajdonosi 

szintekről származik. 

 

Így, ha egy ajánlattevő 30%-ban orosz állampolgár, 70%-ban pedig egy uniós társaság 

tulajdonában van, amelynek 40%-a orosz jogalany tulajdonában van, akkor az 

ajánlattevő 58%-ban az érintett jogalanyok tulajdonában van, és így azt ki kell zárni. 

 

24. Hogyan állapítják meg a tulajdonos nemzetiségi arányát a tőzsdén jegyzett 

társaságok esetében? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Bármely közbeszerzési eljárásban vagy szerződésben részt vevő társaság, akár tőzsdén 

jegyzett, akár nem, köteles részletes tájékoztatást adni a tulajdonosairól, amennyiben 

szükséges annak megállapításához, hogy nem orosz tulajdonban van a tiltott mértéken 

túl. 

 

25. A tulajdonjogról szóló tájékoztatás kérése összhangban van a személyes 

adatok védelmének szabályaival? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

A tulajdonjoggal kapcsolatos információk szükségesek a Szankciós Rendelet 

végrehajtásához. Ezért a GDPR 6. cikke7 felhatalmazza a közbeszerzőket arra, hogy 

ezeket az adatokat bekérjék. Ugyanakkora továbbra is alkalmazandó a személyes 

adatok védelmére (GDPR)8 vonatkozó összes szabály. Így az információt védeni kell, 

az nem osztható meg azon a célon túl, amelyre azt megszerezték, és azt meg kell 

semmisíteni, amikor nincs rá szükség. 

 

26. A kizárt ajánlattevők hivatkozhatnak-e az átláthatóság elvének 

megsértésére? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

                                                      
7 2016/679 (EU) rendelet 
8 2016/679 (EU) rendelet 



Nem. A Szankciós Rendelet hatályba lépésétől kezdve közvetlenül és azonnal 

alkalmazandó, és az a tény, hogy ez a kizárás nem szerepelt a közbeszerzési 

dokumentumokban, vagy nem szerepel a vonatkozó közbeszerzési irányelvben, nem 

releváns. 

 

27. Odaítélhetők-e a szankciókkal sújtott szerződések, ha azok 2022. október 

10-nél korábban teljesedésbe mennek? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Nem. A szankciók hatálya alá tartozó szerződések nem ítélhetők oda, még akkor sem, 

ha a szerződés teljesítése 2022. október 10. előtt befejeződik. 

 

28. Lehetséges, hogy egy szerződést pusztán felfüggesztenek és nem 

megszüntetnek? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

A Szankciós Rendelet tiltja a szerződés teljesítését. Ezért a szerződés a nemzeti jognak 

megfelelően megszüntethető, vagy határozatlan időre és feltétel nélkül 

felfüggeszthető. 

 

29. A szankcionált cégeket ki kell zárni a dinamikus beszerzési rendszerek 

listájáról? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Mivel a dinamikus beszerzési rendszer nem szerződés, a listán szereplő érintett 

szervezetek részvételét befagyasztottnak kell tekinteni, és nem kell számukra 

meghívót küldeni. 

 

30. Mit jelent a lefedett jogalanyok nevében vagy irányításával eljárni? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Ez a tények értékelésének kérdése, amelyet a vevőnek kell elvégeznie. A Bizottság 

2019. október 17-i bizottsági véleményében útmutatást adott ennek elvégzéséhez: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_an

d_finance/documents/191017-opinion-regulation-2014-833-article-5-1_en.pdf 

 

„Ha nem létezik olyan fogalommeghatározás és/vagy kritérium, amely alapján értékelhető lenne, 

hogy egy szervezet a megcélzott szervezet nevében vagy utasítására járt-e el, az érintett 

tagállami hatóságnak figyelembe kell vennie az összes lényeges körülményt a kérdéses helyzet 

értékelésére. Ezek magukban foglalhatják például a pontos tulajdonosi/ellenőrzési struktúrát, 

beleértve a természetes személyek közötti kapcsolatokat; az ügylet jellegét és célját, a tulajdonban 

lévő vagy ellenőrzött jogalany bejelentett üzleti kötelezettségeivel együtt; azokat a korábbi 

eseteket, amikor a kérdéses szervezet nevében vagy irányítása alapján jártak el; harmadik felek 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/191017-opinion-regulation-2014-833-article-5-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/191017-opinion-regulation-2014-833-article-5-1_en.pdf


által tmegvalósított közzétételt és/vagy tényszerű bizonyítékot, amely arra utal, hogy a kérdéses 

szervezet utasításokat adott." 

 

31. Hogyan számítják ki az 50%-os tulajdonrészt konzorciumok esetén? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

A limitet egyénileg számítják ki. Minden konzorciumi tagra vonatkozik. Egyikük sem 

lehet 50% feletti orosz tulajdonban. 

 

32. A szankciók tiltják-e a szerződéseket orosz céggel vagy orosz tulajdonossal, 

ha az maga egy nem orosz cég vagy magánszemély tulajdonában áll? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

A tilalom minden Oroszországban letelepedett társaságra vonatkozik, függetlenül 

azok tulajdonosi körétől, valamint azokra a társaságokra, amelyek közvetlenül vagy 

közvetve egy orosz állampolgár vagy Oroszországban letelepedett társaság 

tulajdonában állnak 50 %-ot meghaladó részben. Ez független attól, hogy ezek a 

társaságok olyan társaság tulajdonában vannak, amelyek nem Oroszországban vannak 

letelepedve, vagy nem egy orosz társaság vagy állampolgár tulajdonában vannak. 

 

Így nem releváns, hogy egy orosz társaság nem orosz társaság vagy magánszemély 

tulajdonában van-e. 

 

33. Az uniós közbeszerzési értékhatár alatti szerződésekre vonatkoznak-e a 

szankciók? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Nem, az uniós közbeszerzési értékhatár alatti szerződésekre nem vonatkoznak a 

szankciók. A szerződést azonban nem szabad mesterségesen részekre bontani. Abban 

az esetben, ha egy szerződést mesterségesen felosztanak az értékhatár elkerülése 

érdekében, akkor azt egyetlen szerződésnek kell tekinteni, és így erre a szankciók 

vonatkoznak. 

 

34. A szankciókkal kapcsolatos határozatok más nyilvános közbeszerzési 

döntésekhez hasonlóan lehetnek-e jogorvoslat tárgyai? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

Igen, a közbeszerzők Szankciós Rendelettel kapcsolatos döntései felülvizsgálhatók, 

mint bármely más, a 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU és 2009/81/EK irányelv 

hatálya alá tartozó szerződésekkel kapcsolatos döntés. Így az az ajánlattevő, akinek 

érdeke fűződött egy adott szerződés elnyeréséhez, és aki a közbeszerző Szankciós 

Rendelettel vélhetően ellentétes döntése miatt érdeksérelmet szenvedett vagy 

szenvedhetett, panasszal élhet az elsőfokú közbeszerzési jogorvoslati szervnél.  

 



A folyamatban lévő közbeszerzési szerződés Szankciós Rendelet alapján történő 

megszüntetésére vonatkozó határozatok a nemzeti jog alapján jogorvoslattal 

támadhatók, hasonlóan a közbeszerzési szerződések teljesítésének bármely más 

kérdéséhez. Ugyanakkor a Szankciós Rendelet 11. cikke szerinti megszüntetés miatt 

kártérítés nem követelhető. 

35. Felelősségre vonhatók-e a közbeszerzők a velük kötött szerződések 

felmondásáért? Mi a jogalapja a kártérítési igények kizárásának? 
Utolsó frissítés: 2022. május 12. 

 

A kártérítési igényeket a Szankciós Rendelet 11. cikke kizárja („követelésmentes 

záradék”). E záradék szerint az orosz felek és a nevükben eljárók nem kaphatnak 

kártérítést azon károkért, amelyek abból erednek, hogy ez utóbbiak betartják a 

szankciós rendeletben foglalt kötelezettségeket. 

 

36. Németországban alapított cég orosz állampolgárságú és német lakóhelyű 

ügyvezető igazgatóval kizárásra kerül a közbeszerzési eljárásból, ha a 

szerződés eléri a közbeszerzési értékhatárt? 
Utolsó frissítés: 2022. május 23. 

 

Nem, a Szankciós Rendelet alapján nincs kizárva, mivel a szerződést a 

Németországban letelepedett társasággal írják alá, nem pedig annak ügyvezetőjével. 

 

37. Hogyan vonatkoznak az 5k. cikk rendelkezései a kettős állampolgárságú 

személyre - orosz és más állampolgár? 
Utolsó frissítés: 2022. augusztus 26. 

 

Az 5k. cikk az orosz állampolgárokra vonatkozik, és nem ír elő kivételeket a kettős 

állampolgárság tekintetében. Így az orosz állampolgárság döntő, és minden más 

állampolgárság lényegtelen. 

 

38. Mikor tekinthető elegendőnek az orosz részvétel hiányáról szóló 

nyilatkozat és mikor kell további információkat kérni? 
Utolsó frissítés: 2022. augusztus 26. 

 

Ez a kérdés az ajánlatkérő egyedi értékelésére van bízva, az egyes szerződések és 

ajánlattevők vonatkozásában, figyelembe véve a szerződés méretét és fontosságát, a 

szerződés jellegét és sajátos piacát, a szerződés teljesítésének földrajzi elhelyezkedését, 

valamint az ajánlattevővel és ajánlatával kapcsolatos észrevételeket és az általa ismert 

általános információkat. 

 

Mindenesetre az orosz részvételre vonatkozó információkat a teljes tulajdonosi 

láncban (a végső haszonélvezőig) csak szükség esetén kell kérni. Ez nem áll fenn abban 

az esetben, ha kizárható a szerződés értékének 10%-át meghaladó egyéni közvetett 



orosz részvétel az ellátási láncban lefelé (minden alvállalkozó és beszállító, valamint 

alvállalkozóik és beszállítóik). 

 

39. Adhat-e általános felhatalmazást az illetékes nemzeti hatóság bizonyos 

típusú szerződésekre? 
Utolsó frissítés: 2022. augusztus 26. 

 

A Szankciós Rendelet felhatalmazza az illetékes nemzeti hatóságokat arra, hogy az 5k. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott esetekben engedélyeket adjanak ki, és nem 

szabályozza az engedélyek megadásának eljárását vagy mechanizmusát. Az illetékes 

nemzeti hatóságok ezért jogosultak dönteni bizonyos szerződéscsoportok vagy 

szerződéstípusok odaítélésének engedélyezéséről. Az ilyen csoportos felhatalmazás 

azzal a hatással járhat, hogy a vevőket felmenti az egyedi szerződéseken belüli 

helyzetek elemzésének vagy ellenőrzésének szükségessége alól, feltéve, hogy betartják 

ezen engedélyek feltételeit. 

40. Engedélyezheti-e az illetékes nemzeti hatóság a már odaítélt szerződések 

teljesítését? 
Utolsó frissítés: 2022. augusztus 26. 

 

A hatóságoknak az 5k. cikk (2) bekezdése szerinti, az előző kérdésben említett 

felhatalmazása egyaránt vonatkozik a szerződések odaítélésére és azok folyamatos 

teljesítésére. 

 

41. Mikor kell a közbeszerzőnek engedélyt kérnie? 
Utolsó frissítés: 2022. augusztus 26. 

 

Formálisan nincs jelentkezési határidő. Az engedélyt azonban a lehető leghamarabb 

meg kell kérni annak biztosítása érdekében, hogy azt időben megkapják egy új 

szerződés odaítélése előtt vagy elegendő idejük van egy új odaítélési eljáráshoz, abban  

az esetben, ha az illetékes nemzeti hatóság elutasítja az engedély megadását. 

42. Megszüntethetőek-e a szerződések 2022. október 10. előtt? 
Utolsó frissítés: 2022. augusztus 26. 

 

A Szankciós Rendelet csak 2022. október 10-től tiltja a szerződések teljesítését. Így a 

Szankciós Rendelet nem jogalap a szerződések korábbi megszüntetésére. 

 

A gyakorlatban a szerződések többségét nem lehet egyik napról a másikra 

megszüntetni. Ezért a megszüntetésre irányuló eljárást kellően korán el kell kezdeni 

annak biztosítására, hogy a szerződéseket ne teljesítsék 2022. október 10-én túl. 

 

Míg a szerződések megszüntetésének jogalapja a Szankciós Rendelet, az eljárás a 

nemzeti jog hatálya alá tartozik. 

 



43. A szankciók vonatkoznak-e azokra az orosz állampolgárokra, akik 

menekültstátuszt kaptak (figyelembe véve többek között az 1951. évi 

menekültügyi egyezményt)? 
Utolsó frissítés: 2022. augusztus 26. 

 

Az 1951. évi menekültügyi egyezmény9 8. cikke kimondja, hogy nem alkalmaznak 

olyan kivételes intézkedéseket, amelyek valamely idegen állam állampolgárának 

személyével, vagyonával vagy érdekeivel kapcsolatban foganatosíthatók pusztán 

állampolgárságuk miatt olyan menekültekkel szemben, akik formailag ilyen állam 

állampolgárai. 

 

Az EU Alapjogi Chartájának 18. cikke előírja, hogy „A menekültek jogállásáról szóló 

1951. július 28-i genfi egyezmény és az 1967. január 31-i jegyzőkönyv 

rendelkezéseivel….összhangban a menedékjogot biztosítani kell”. 

 

Ezért az említett rendelkezésekkel összhangban a Szankciós Rendelet 5k. cikkének 

rendelkezései nem vonatkoznak azokra az orosz állampolgárokra, akik valamelyik 

uniós tagállamban menekültstátuszt szereztek. 

44. Alkalmazhatók-e szankciók a korábban vásárolt árukra, legyen az raktáron 

vagy többször értékesítve vagy használva? 
Utolsó frissítés: 2022. augusztus 26. 

 

A szankciók a 2022. április 9-e után közbeszerzési szerződéskötésekre, valamint a 

korábbi szerződések 2022. október 10-től történő teljesítésére vonatkoznak. 

 

A szankciók nem az ajánlat vagy a szerződés tárgyára (beszerzésekre) vonatkoznak, 

hanem a szerződés teljesítésében részt vevő (a szerződés értékének 10%-át meghaladó 

részvétel esetén) orosz vagy orosz tulajdonú jogalanyokra (vállalkozóra, 

alvállalkozóra, beszállítókra vagy kapacitásnyújtókra) újonnan kötött szerződések 

esetén 2022. április 9. után, korábbi szerződések esetén 2022. október 10-től.  

 

Ezért nem alkalmazható szankció abban az esetben, ha a szerződés teljesítésében részt 

vevő vállalkozó, alvállalkozó, beszállító vagy kapacitásnyújtó az ajánlat benyújtását 

vagy a szerződés odaítélését megelőzően és 2022. április 9-e előtt árukat vásárolt (a 

szerződés értékének 10 százalékát meghaladó értékben) egy orosz vagy orosz 

tulajdonú jogalanytól. 

 

45. Az orosz érintettség kizárásának biztosítása érdekében az alvállalkozást az 

ellátási láncban végig ellenőrizni kell? 
Utolsó frissítés: 2022. augusztus 26. 

 

Az orosz részvételt mindaddig ellenőrizni kell, amíg lehetőség van olyan 

alvállalkozóra vagy beszállítóra, akinek a részvétele meghaladja a szerződés értékének 

10%-át, még az ellátási láncban is, például az energia vagy nyersanyagok tekintetében. 

                                                      
9 https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html 



 

46. Vonatkoznak a szankciók 80 000 eurónál (vagy építési beruházás esetén 1 

millió eurónál) kisebb részekre, melyek a beszerzés értékének kevesebb 

mint 20%-át teszik ki? 
Utolsó frissítés: 2022. augusztus 26. 

 

Igen, vonatkoznak. A 2014/24/EU irányelv10 5. cikkének (10) bekezdése lehetővé teszi 

az ilyen szerződések odaítélését a versenyeztető eljárás lefolytatása nélkül, de ez nem 

zárja ki azokat az irányelv hatálya alól. Így, mivel az irányelv hatálya alá tartoznak, 

rájuk a Szankciós Rendelet is vonatkozik. 

 

47. Ha egy uniós társaságnak állandó fióktelepe van Oroszországban, akkor az 

uniós gazdasági fióktelepe a szankciós rendelet hatálya alá tartozik? 
Utolsó frissítés: 2022. augusztus 26. 

 

Ez attól függ, hogy a fióktelep teljesíti-e a feltételeket vagy az 5k. cikk (1) bekezdését. 

Ezt esetről esetre kell értékelni. 

 

48. Mi az 5k. és az 5aa. cikk viszonya? 
Utolsó frissítés: 2022. augusztus 26. 

 

Az 5aa. cikk főként az orosz állam tulajdonában lévő jogalanyokra vonatkozik, de 

általánosságban tiltja velük a tranzakciókat, nem csak a közbeszerzéseken belül. Az 5k. 

cikk lefedi az uniós közjogi jogalanyok által az összes orosz szervezettel, beleértve a 

természetes személyeket is, közbeszerzéssel összefüggésben lebonyolított ügyleteket. 

 

A két rendelkezés tehát eltérő hatályú, amely egyes esetekben átfedheti egymást. 

 

  

                                                      
10 2014/25/EU irányelv 16. cikke (10) bekezdése 
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