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Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió 
általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 
223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

136. cikk 

Kizárási kritériumok és a kizárásokra vonatkozó határozat 

(1)   Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő köteles kizárni a 135. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett személyt vagy szervezetet az e rendelet hatálya 
alá tartozó odaítélési eljárásokban való részvétel vagy az uniós források 
felhasználása céljára való kiválasztás lehetőségéből, ha ez a személy vagy szervezet 
az alábbiak közül egy vagy több kizárást indokoló helyzetben érintett: 

a)a személy vagy a szervezet csődeljárás, fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás alatt 
áll, a vagyonát végelszámoló vagy bíróság kezeli, a hitelezőkkel csődegyezséget kötött, üzleti 
tevékenységét felfüggesztette, vagy az uniós vagy a nemzeti jogban meghatározott hasonló 
eljárás következtében az előbbiekhez hasonló helyzetben van; 

b)jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy a személy vagy 
szervezet megszegte az alkalmazandó jog szerinti adófizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségét; 

c)jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy a személy vagy 
szervezet súlyos szakmai kötelezettségszegést követett el azáltal, hogy megsértette a szakmai 
tevékenységére vonatkozó törvényeket, rendeleteket vagy etikai normákat, vagy a szakmai 
hitelességét befolyásoló, szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra utaló jogellenes 
magatartást tanúsított, beleértve különösen az alábbiakat: 

i.csalárd vagy gondatlan módon félrevezető információt szolgáltatott a kizárási kritériumok 
fennállásának vagy a jogosultsági feltételek és a kiválasztási szempontok teljesülésének 
ellenőrzése céljára, vagy a jogi kötelezettségvállalás teljesítése során; 

ii.a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött más személyekkel vagy szervezetekkel;

iii. szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat sértett; 

iv.az odaítélési eljárás során megkísérelte befolyásolni az illetékes engedélyezésre jogosult 
tisztviselő döntését; 

v.olyan bizalmas információkat próbált megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket 
biztosítanának számára az odaítélési eljárásban; 

 



d)jogerős ítélet megállapította, hogy a személy vagy szervezet elkövette az alábbiak 
valamelyikét: 

i.csalás, az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv (44) 3. cikkének és az 1995. 
július 26-i tanácsi jogi aktusban (45) kidolgozott, az Európai Közösségek pénzügyi 
érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikkének értelmében; 

ii.korrupció, az (EU) 2017/1371 irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében vagy aktív korrupció 
az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktusban (46) kidolgozott, az Európai Közösségek 
tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni 
küzdelemről szóló egyezmény 3. cikkében meghatározottak szerint, vagy a 2003/568/IB 
tanácsi kerethatározat (47) 2. cikkének (1) bekezdésében említett magatartás, vagy az egyéb 
alkalmazandó jogszabályokban meghatározott korrupció; 

iii. bűnszervezethez kapcsolódó magatartás a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (48) 2. 
cikkében említettek szerint; 

iv.pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás, az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (49) 1. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint; 

v.terrorista bűncselekmények vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő 
bűncselekmények, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (50) 1. cikkében és 3. cikkében 
meghatározottak szerint, vagy ilyen bűncselekményre való felbujtás, bűnsegély vagy 
kísérlet az említett határozat 4. cikkében foglaltak szerint; 

vi.gyermekmunka vagy az emberkereskedelemmel kapcsolatos egyéb bűncselekmények, a 
2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (51) 2. cikkében meghatározottak 
szerint; 

 

e)az adott személy vagy szervezet a költségvetésből finanszírozott valamely jogi 
kötelezettségvállalás teljesítése során lényeges hiányosságokkal teljesítette a főbb 
kötelezettségeit: 

i. ami a jogi kötelezettségvállalás idő előtti felmondásához vezetett; 

ii. ami kötbér kivetéséhez vagy más, szerződéses szankciókhoz vezetett; vagy 

iii. amit az engedélyezésre jogosult tisztviselő, az OLAF vagy a Számvevőszék tárt fel a 
műveletellenőrzések, ellenőrzések, illetve vizsgálatok folyamán; 

 

f)jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy a személy vagy 
szervezet a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet (52) 1. cikkének (2) bekezdése értelmében 
vett szabálytalanságot követett el. 

g)jogerős bírósági vagy közigazgatási határozat megállapította, hogy a személy vagy szervezet 
azzal a szándékkal hozott létre eltérő joghatóság alá tartozó szervezetet, hogy megkerüljön 
bizonyos, a bejegyzett székhelye, központi ügyvezetésének helye vagy elsődleges üzleti 
tevékenységének helye szerinti joghatóságban adózási, társadalmi vagy egyéb jogi 
előírásokat; 

h)jogerős bírósági vagy közigazgatási határozat megállapította, hogy valamely szervezetet a g) 
pontban említett szándékkal hoztak létre. 



(2)   Az e cikk (1) bekezdésének c), d), f), g) és h) pontjában említett esetekben vagy 
az e cikk (1) bekezdése e) pontjában említett esetben jogerős ítélet vagy adott esetben 
jogerős közigazgatási határozat hiányában az illetékes engedélyezésre jogosult 
tisztviselőnek az említett pontokban foglalt magatartás előzetes jogi minősítése 
alapján, a feltárt tények vagy a 143. cikkben említett testület ajánlásában szereplő 
egyéb megállapítások figyelembevételével kell kizárnia a 135. cikk (2) 
bekezdésében említett személyt vagy szervezetet. 

Az e bekezdés első albekezdésében említett előzetes minősítés nem akadályozza a 
tagállamok illetékes hatóságait abban, hogy a 135. cikk (2) bekezdésében említett 
érintett személy vagy szervezet magatartását a nemzeti jog alapján értékeljék. Ha az 
illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő jogerős ítéletről vagy jogerős 
közigazgatási határozatról értesül, haladéktalanul felül kell vizsgálnia a 135. cikk (2) 
bekezdésében említett személy vagy szervezet kizárásáról és/vagy a címzettet érintő 
pénzügyi szankció kiszabásáról szóló határozatát. Ha a jogerős ítélet vagy a jogerős 
közigazgatási határozat nem rendelkezik a kizárás időtartamáról, az illetékes 
engedélyezésre jogosult tisztviselő azt a feltárt tények és a megállapítások alapján 
határozza meg, a 143. cikkben említett testület ajánlásának figyelembevételével. 

Amennyiben a jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat kimondja, hogy a 
135. cikk (2) bekezdésében említett személy vagy szervezet nem tanúsított az 
előzetes jogi minősítés szerinti magatartást, amelynek alapján kizárták, az illetékes 
engedélyezésre jogosult tisztviselőnek haladéktalanul meg kell szüntetnie a kizárást 
és/vagy adott esetben vissza kell térítenie a kiszabott pénzügyi szankciót. 

Az első albekezdésben említett tények és megállapítások különösen a következőket 
jelentik: 

a)az (EU) 2017/1939 rendelet szerinti megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok 
vonatkozásában esetében az Európai Ügyészség, valamint a Számvevőszék, az OLAF vagy 
a belső ellenőr által elvégzett ellenőrzések és vizsgálatok keretében, illetve az engedélyezésre 
jogosult tisztviselő felelősségi körébe tartozó bármely egyéb műveletellenőrzés, ellenőrzés 
vagy kontroll keretében megállapított tények; 

b)nem jogerős közigazgatási határozatok, amely kategória magában foglalhatja a szakmai 
etikai normák betartásának ellenőrzéséért felelős illetékes felügyeleti szerv által hozott 
fegyelmi intézkedéseket is; 

c)a 62. cikk (1) bekezdése első albekezdésének c) pontja szerint uniós forrásokat felhasználó 
személyek és szervezetek döntéseiben említett tények; 

d)a 62. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja szerinti, az uniós forrásokat 
felhasználó szervezetek által a 142. cikk (2) bekezdésének d) pontjával összhangban 
továbbított információk; 

e)a Bizottságnak az uniós versenyjog megsértésével kapcsolatos határozatai vagy egy illetékes 
nemzeti hatóságnak az uniós versenyjog vagy a nemzeti versenyjog megsértésével 
kapcsolatos határozatai. 



(3)   Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a 135–142. cikk alapján 
hozott határozataiban, illetve adott esetben a 143. cikkben említett testület 
ajánlásaiban be kell tartani az arányosság elvét, és figyelembe kell venni különösen 
az alábbiakat: 

a)a helyzet súlyossága, beleértve az Unió pénzügyi érdekeire és az Unióról kialakult képre 
gyakorolt hatást; 

b) a szóban forgó magatartás óta eltelt idő; 

c) a magatartás fennállásának időtartama és ismétlődése; 

d) a magatartás szándékos volt-e vagy a tanúsított gondatlanság mértéke; 

e)az (1) bekezdés b) pontjában említett esetekben annak kérdése, hogy kisebb összegről van-e 
szó; 

f)bármely egyéb enyhítő körülmény, például: 

i.a 135. cikk (2) bekezdésében említett érintett személy vagy szervezet megfelelő illetékes 
hatósággal való együttműködésének mértéke és a vizsgálathoz való, az illetékes 
engedélyezésre jogosult tisztviselő által tapasztalt hozzájárulása; vagy 

ii.a kizárást indokoló helyzetnek a 137. cikk (1) bekezdésében említett nyilatkozatban történő 
bejelentése. 

 

(4)   Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő kizárja a 135. cikk (2) 
bekezdésében említett személyt vagy szervezetet, amennyiben: 

a)a 135. cikk (2) bekezdésében említett személy vagy szervezet ügyviteli, ügyvezető vagy 
felügyelő testületének természetes vagy jogi személy tagja, illetve az e személy vagy 
szervezet tekintetében képviseleti, döntéshozatali vagy kontrolljogkörrel rendelkező 
természetes vagy jogi személy az e cikk (1) bekezdésének c)–h) pontjában említett 
valamelyik helyzetben vagy helyzetekben van; 

b)a 135. cikk (2) bekezdésében említett személy vagy szervezet pénzügyi kötelezettségeiért 
korlátlan felelősséget vállaló természetes vagy jogi személy az e cikk (1) bekezdésének a) 
vagy b) pontjában említett valamelyik helyzetben vagy helyzetekben van; 

c)valamely, az odaítélés vagy a jogi kötelezettségvállalás teljesítése szempontjából 
nélkülözhetetlen természetes személy az (1) bekezdés c)–h) pontjában említett valamelyik 
helyzetben vagy helyzetekben van. 

(5)   Az e cikk (2) bekezdésében említett esetekben az illetékes engedélyezésre 
jogosult tisztviselő ideiglenesen a 143. cikkben említett testület előzetes ajánlása 
nélkül is kizárhatja a 135. cikk (2) bekezdése szerinti személyt vagy szervezetet, 
amennyiben az érintett személy vagy szervezet odaítélési eljárásban való részvétele 
vagy uniós források felhasználása céljára való kiválasztása súlyos és közvetlen 
fenyegetést jelentene az Unió pénzügyi érdekeire nézve. Ilyen esetekben az illetékes 
engedélyezésre jogosult tisztviselőnek az ügyet haladéktalanul a 143. cikk szerinti 
testület elé kell terjesztenie, és a testület ajánlásának kézhezvételét követően 
legkésőbb 14 napon belül meg kell hoznia a végleges döntést. 



(6)   Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő, adott esetben tekintettel a 143. 
cikkben említett testület ajánlására, nem zárhatja ki a 135. cikk (2) bekezdésében 
említett személyt vagy szervezetet az odaítélési eljárásban való részvételből vagy az 
uniós források felhasználása céljára való kiválasztásból, amennyiben: 

a)a személy vagy szervezet az e cikk (7) bekezdésében meghatározott, megbízhatóságának 
igazolásához elegendő mértékű korrekciós intézkedéseket hajtott végre. Ez a pont nem 
alkalmazandó az e cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett esetben; 

b)ez a szolgáltatásnyújtás folytonossága érdekében, korlátozott időtartamra, az e cikk (7) 
bekezdésében meghatározott korrekciós intézkedések meghozataláig elengedhetetlen; 

c)a kizárás az e cikk (3) bekezdésében említett kritériumok alapján aránytalan intézkedés lenne.

Ezenkívül az e cikk (1) bekezdésének a) pontja nem vonatkozik az áruk különösen 
kedvező feltételek melletti, az üzleti tevékenységét véglegesen felszámoló szállítótól 
vagy fizetésképtelenségi eljárás, csődegyezség vagy ezekhez hasonló, az uniós vagy 
a nemzeti jogban meghatározott eljárás keretében a felszámolótól történő 
beszerzésére. 

Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőnek, amennyiben az e bekezdés első 
és második albekezdésében említett esetekben nem zárja ki a 135. cikk (2) 
bekezdésében említett személyt vagy szervezetet, meg kell indokolnia, hogy miért 
nem zárja ki az illetőt, és az indokolásról tájékoztatnia kell a 143. cikkben említett 
testületet. 

(7)   A (6) bekezdés első albekezdésének a) pontjában említett, a kizárást indokoló 
helyzetet orvosló intézkedések az alábbiakat foglalják magukban: 

a)a kizárást indokoló helyzetek okainak feltárására szolgáló intézkedések, valamint az olyan 
konkrét technikai, szervezeti és személyzeti intézkedések a 135. cikk (2) bekezdésében 
említett személy vagy szervezet érintett üzleti vagy egyéb tevékenységének területén, 
amelyek alkalmasak a magatartás korrekciójára és ismételt előfordulásának megelőzésére; 

b)bizonyíték, hogy a 135. cikk (2) bekezdésében említett személy vagy szervezet 
intézkedéseket hozott azon károk vagy sérelem megtérítése vagy helyreállítása érdekében, 
amelyeket a kizárást indokoló helyzetet eredményező tények okoztak az Uniónak, sértve 
annak pénzügyi érdekeit; 

c)bizonyíték, hogy a 135. cikk (2) bekezdésében említett személy vagy szervezet megfizetett 
minden, az illetékes hatóság által kirótt bírságot, illetve minden, az e cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett adót, illetve társadalombiztosítási járulékot, vagy gondoskodott azok 
megfizetéséről. 

(8)   Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőnek – adott esetben figyelembe 
véve a 143. cikkben említett testület felülvizsgált ajánlását – hivatalból vagy a 135. 
cikk (2) bekezdésében említett személy vagy szervezet kérésére haladéktalanul felül 
kell vizsgálnia a kizárásról szóló döntését, amennyiben utóbbi a megbízhatóságát 
megfelelően bizonyító korrekciós intézkedéseket hozott, vagy új bizonyítékokat 



nyújtott be, amelyek igazolják, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett, kizárást 
indokoló helyzet már nem áll fenn. 

(9)   A 135. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett esetben az illetékes 
engedélyezésre jogosult tisztviselő azon részvételre jelentkezőt, vagy ajánlattevőt, 
aki vagy amely olyan szervezet vagy alvállalkozó kapacitásaira szándékozik 
támaszkodni, amely az e cikk (1) bekezdésében említett kizárást indokoló 
helyzetben van, kötelezi arra, hogy más szervezet, illetve alvállalkozó kapacitásait 
vegye igénybe. 

 

141. cikk 

Az odaítélési eljárásban való részvételi lehetőség megtagadása 

(1)   Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő megtagadja az odaítélési 
eljárásban való részvétel lehetőségét attól a résztvevőtől aki: 

a) valamely, a 136. cikkel összhangban megállapított, kizárást indokoló helyzetben van; 

b)az eljárásban való részvétel feltételeként előírt adatszolgáltatás keretében megtévesztő 
információt szolgáltatott vagy elmulasztotta a kért információk benyújtását; 

c)korábban részt vett az odaítélési eljárásban használt dokumentumok előkészítésében; e 
kritérium akkor alkalmazandó, ha ez az egyenlő bánásmód elvének megsértését vonja maga 
után, ideértve a másként nem orvosolható versenytorzulást is. 

Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő tájékoztatja az odaítélési eljárás 
egyéb résztvevőit a résztvevőnek az odaítélési eljárás első albekezdés c) pontjában 
említett előkészítésébe való bevonása kapcsán vagy annak eredményeként 
megosztott releváns információkról. A részvételi lehetőség megtagadása előtt a 
résztvevő számára lehetőséget kell biztosítani annak bizonyítására, hogy az 
odaítélési eljárás előkészítésében való részvétele nem sérti az egyenlő bánásmód 
elvét. 

(2)   A 133. cikk (1) bekezdése csak akkor nem alkalmazandó, ha a részvételi 
lehetőség megtagadásához az e cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjával 
összhangban a résztvevőre vonatkozó, észrevételeinek vizsgálatát követően 
meghozott, a kizárásra vonatkozó határozat szolgált alapul. 

 


