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Elnöki előszó 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! Kedves Olvasó! 
 
A Közbeszerzési Hatóság (2012. január 1-jét megelőzően: Közbeszerzések Tanácsa) a 
közbeszerzési törvényben meghatározott célok érvényesülésének biztosítása érdekében 
kizárólag az Országgyűlésnek alárendelt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Törvényi kötelezettségünk az Országgyűlés felé történő éves beszámoló készítése, amelyben – 
a jogszabályban előírt tartalmi kereteket kimerítve – egy olyan képet kívánunk adni 
szervezetünkről, amely alapján a címzetten túl valamennyi érdekelt személy és szervezet 
átláthatja, s ezáltal ellenőrizheti a működésünket. 
 
Az első egységes hazai közbeszerzési törvényt, az 1995. évi XL. törvényt az Országgyűlés azzal 
a céllal fogadta el, hogy biztosítsa az államháztartás kiadásainak ésszerűsítését, a közpénzek 
felhasználásnak átláthatóságát és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtését. 
A 2012. január 1-jén hatályba lépett harmadik közbeszerzési törvény e célokat pontosította és 
a kor kihívásaihoz igazodva újakat is megfogalmazott. Ennek következtében a közbeszerzések 
résztvevői immár a fenntartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű 
foglalkoztatás elősegítése követelményeinek figyelembevételével járnak el a közbeszerzési 
törvény alkalmazása során. 
 
A közbeszerzések sikeres bonyolítása kiemelt gazdasági érdek. Ahhoz, hogy hazánkban a 
közpénzek – ideértve az uniós forrásból származó támogatásokat is – hatékonyan, időben és 
jogszerűen kerüljenek elköltésre a jó törvényen túl, felkészült szakemberekre és jogalkalmazói 
tudatosságra, jóhiszeműségre van szükség. Megítélésem szerint a Közbeszerzési Hatóság 
mindhárom kritérium megvalósulása tekintetében hatalmas erőfeszítéseket tett 2012. évben 
is. Tette ezt – többek között – a jogszabályok szakmai szempontú, folyamatos 
véleményezésével, a közbeszerzési oktatás feltételrendszere alakításában való részvétellel, a 
közbeszerzési képzések koordinálásával, felügyeletével, jogi állásfoglalások, útmutatók 
készítésével, kiadványunk, a Közbeszerzési Szemle szerkesztésével és konferenciák 
szervezésével is.  
 
A 2012. január 1-jén hatályba lépett Kbt. új szemléletet és tudatosabb jogalkalmazói 
hozzáállást vár el a közbeszerzések szereplőitől. A jogalkotó számos helyzetben elengedte a 
jogalkalmazók kezét és azt várja, hogy a törvény céljait és alapelveit szem előtt tartva maguk is 
képesek legyenek felelős és jó döntéseket hozni. A 2012. évben ránk háruló legnagyobb feladat 
az volt, hogy ennek megértésében és elérésében segítsük a hozzánk fordulókat. Bízom benne, 
hogy az e téren folytatott munkánkat és az elért sikereinket nem csak e beszámoló oldalai, 
hanem alkalomadtán az érintett jogalkalmazók is tanúsítják majd. 
 
 
 
Dr. Gajdos Róbert 
a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
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I. Fejezet 

 
Vezetői összefoglaló – Általános adatok és tapasztalatok 

 
 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 172. §-ának (3) 
bekezdése értelmében a Tanács évente beszámolót készít az Országgyűlésnek 
tevékenységéről, a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos 
tapasztalatairól, valamint a jogorvoslati ügyek tapasztalatairól. A beszámolónak 
megállapításokat kell tartalmaznia a közbeszerzési eljárások számának és értékének 
alakulására, a hazai ajánlattevők és ezen belül a mikro-, kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: kkv-k) helyzetére vonatkozóan. 
 
A hivatkozott jogszabályhelyben foglalt kötelezettségének eleget téve a Közbeszerzési Hatóság 
a 2012. január 1. és december 31. közötti időszakra (a továbbiakban: beszámolási időszak) 
vonatkozóan a következőkben terjeszti elő a Beszámolóját. 
 
1. A közbeszerzési szabályozás alakulása a beszámolási időszakban 
 
2012. január 1-jével a Kbt. és zömében annak 182. §-a szerinti felhatalmazás alapján 
születendő végrehajtási rendeletei is hatályba léptek, így az átmenet a régi és az új 
közbeszerzési törvény alkalmazása között gördülékenyen megtörtént.  

 
2012. év elején került sor a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos 
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet, a fekvőbeteg szakellátást nyújtó 
intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer 
beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 
elfogadására, valamint a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi 
beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 
aktualizálására. 
 
A Kbt. szabályozási jellege tekintetében elmondható, hogy alapvetően kógens és mindössze 
néhány helyen tartalmaz eltérést engedő szabályt. Ugyanakkor a nemzeti eljárásrendben nagy 
teret kap a diszpozitivitás. A Kbt. rögzíti, hogy a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a 
közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása, a szerződés megkötése és teljesítése során a 
közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek 
tiszteletben tartásával kell eljárni. A Kbt. tehát azt a filozófiát követi, hogy nem minden 
magatartás alapvetően tilos, amelyet a törvény nem szabályoz kifejezetten feltéve, hogy az a 
törvény céljaival és alapelveivel nem ellentétes. 
 
Fenti jellemzők jogalkotói célként is meghatározásra kerültek a Kbt. előterjesztéséhez fűzött 
jogalkotói indokolásban. A hatályba lépést követő több mint egy év elteltével kijelenthető, hogy 
a beszámolási időszak elején, vagyis a hatályba lépést követő első időszakban, a Közbeszerzési 
Hatóságnál jelentkező kérdések, megkeresések azt tanúsítják, hogy a jogalkalmazók számos 
esetben úgy érezték, a jogalkotó elengedte a kezüket, hiszen nem találnak valamennyi 
közbeszerzésekben felmerülő megoldandó helyzetre vonatkozó szabályt a Kbt.-ben. 
Tapasztalatunk szerint a legnagyobb kihívást az új egybeszámítási szabály alkalmazása 
jelentette, mely problémát a Hatóság egy a jogalkotóval együttesen készített gyakorlati 
útmutató kibocsátásával kezelte. 
 
A kezdeti időszak nehézségei azonban folyamatosan enyhültek és tapasztalataink szerint a 
jogalkalmazók – jogalkotó által elvárt – szemléletváltása megtörtént, s megértették, 
felelősségteljes, tudatos és a Kbt. alapelveit szem előtt tartó döntésekkel – további 
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indokolatlan részletszabályok nélkül is – képesek sikeres és jogszerű közbeszerzési 
eljárásokat lebonyolítani, illetve azokban részt venni. 

 
Összességében tehát a beszámolási időszak tekintetében általánosságban kijelenthető, hogy a 
közbeszerzések jogszabályi háttere kiszámítható és jól követhető volt. Maga a Kbt. három 
alkalommal módosult, azonban e módosítások célja csupán a pontosítás, vagy az egyéb 
jogszabályváltozásokhoz történő igazítás volt. 
 
2. A közbeszerzések számokban 
 
A 2012. évben az ajánlatkérők összesen 8451 db eredményes közbeszerzési eljárást folytattak 
le, amely jelentős, 22,6 %-os csökkenést jelent a 2011. évben regisztrált 10918 db eljáráshoz 
képest. Az összérték tekintetében is visszaesés tapasztalható, a beszámolási időszakban 
realizált 1333,5 Mrd Ft 8,5%-kal marad el a korábbi évi összegtől (1457,2 Mrd Ft). A 
közbeszerzések 2012. évi értéke a GDP 4,7 %-a körül alakult, amely – hasonlóan a 2010. és 
2011. évi tendenciákhoz – csökkenést jelent a korábbbi év arányához képest (5,2%). 
 
A beszámolási időszakban összesen 3647 közbeszerzési eljárás esetében került sor EU-s 
forrás felhasználásra, ami az összes eljárás 43,2%-a. Kiemelendő, hogy az uniós forrásokhoz 
kapcsolódó eljárások átlagos értékének 2009. óta tartó csökkenése megszakadt; a 
beszámolási időszakban átlagosan 197,9 millió Ft jutott egy-egy ilyen eljárásra, ami közel 55%-
os növekedést jelent. Az elmúlt évhez hasonlóan az EU társfinanszírozású eljárásokat 
beszerzési tárgyak szerint vizsgálva az építési beruházások dominanciája figyelhető meg.   
 
Az eljárástípusokat eljárásrendenként vizsgálva az alábbi megállapítások tehetőek.  
 
Az uniós eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárásokban a beszámolási időszakban a 
legnagyobb nyilvánosságot és átláthatóságot biztosító, nyílt eljárástípus dominált. Az eljárások 
számát tekintve a nyílt eljárások részesedése megközelítette a 68%-ot. A tárgyalásos eljárások 
alkalmazásának gyakoriságában számottevő változás nem volt tapasztalható, a korábbi évhez 
hasonlóan 28% körül alakult. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására az uniós 
rezsimben 278 esetben került sor a beszámolási időszakban összesen 135 Mrd Ft értékben, 
szemben az előző évben regisztrált 341 eljárással és 161,2 Mrd Ft-tal, melynek következtében 
kismértékben csökkent a típus részesedése a tárgyalásos eljárásokon belül.  A meghívásos 
eljárások esetében ellentétes előjelű tendenciáról beszélhetünk: míg az eljárások száma 
csökkent, a típussal megvalósított közbeszerzések értéke növekedett a korábbi évvel 
összevetve, aminek eredményeként részesedésük a darabszámból 3,3% körül, az értékből 6% 
körül alakult. 
 
A Kbt. a nemzeti eljárásrendben gyökeres változásokat hozott a lefolytatható eljárás-típusok 
tekintetében. A beszámolási időszakban az ajánlatkérők közbeszerzéseik lefolytatására a 
legtöbb esetben (54,4%) a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást választották. 
Alkalmazásának leggyakoribb esete, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti, közvetlen 
ajánlattételi felhívással induló eljárások, melyek a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások 
több mint 90%-át jelentették. 
 
A közbeszerzések ajánlatkérői oldalról való vizsgálata alapján megállapítható, hogy az előző 
évekhez hasonlóan az önkormányzatok és intézményeik voltak a legnagyobb közbeszerzők 
annak ellenére, hogy az általuk lefolytatott eljárások mind az eljárásszám, mind az érték 
tekintetében az országos átlagot meghaladó mértékben csökkentek. A kiírások 45,6 %-a, a 
beszerzések összértékének pedig 29,7 %-a köthető ezen ajánlatkérői körhöz.  
 
A beszerzési tárgyakat vizsgálva megállapítható, hogy 2012. évben a legtöbb közbeszerzés 
szolgáltatás megrendelésére irányult (az összes 39,8%-a), megelőzve ezzel a beszámolási 
időszak előtti két évben listavezető építési beruházásokat.  A beszerzések értéke tekintetében 
a korábbi évek csökkenő tendenciáját megszakítva, az építési beruházás megvalósítására kiírt 
közbeszerzések értéke növekedett, megközelítőleg 57 Mrd Ft-tal. Mindez azt jelentette, hogy az 
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országos közbeszerzési összérték 55,3%-át az ajánlatkérők építési beruházás megvalósítására 
költötték, szemben a 2011. évi 46,7%-kal. 
 
A külföldinek minősített vállalkozások szerepe a magyar közbeszerzésekben az elmúlt évekhez 
hasonlóan továbbra sem volt meghatározó. A beszámolási időszakban is jellemzően az uniós 
eljárásrendben lefolytatott beszerzéseken indultak a külföldi székhelyű ajánlattevők. Az általuk 
elnyert közbeszerzési érték 95,7 %-a az EU-s értékhatárok feletti eljárásokhoz kapcsolódik. 
 
A kkv-k 6694 esetben, az összes eljárás 79,2%-ában nyújtottak be nyertes ajánlatot, szemben 
az előző évi 80,5%-kal. Értékalapú részesedésük 34,5% körül alakult, ami a 2011. évi arányhoz 
képest 7,2%-os visszaesést jelent. Ugyanakkor a kkv-k közbeszerzési piacon elért 
teljesítményének értékalapon számított csökkenése kapcsán meg kell jegyezni, hogy a 
jogszabályi környezet változása miatt – a korábbi évekkel ellentétben – a 2010. év végétől nem 
állnak rendelkezésre teljes körűen információk az eljárások nyerteseinek vállalati 
besorolásával kapcsolatban. 
 
A beszámolási időszak statisztikáiban még jelentős számban szerepelnek a korábbi 
közbeszerzési törvény alapján indított, de már tárgyévben lezárult eljárások. Amennyiben a 
kkv-k közbeszerzési szereplését kizárólag a már az új Kbt. alapján megindított eljárásokban 
vizsgáljuk, egyértelműen látható, hogy az új szabályozási környezet minden eddiginél 
hatékonyabban segíti a hazai kkv-k sikeres szereplését a közbeszerzésekben. A vizsgált 
vállalati kör ugyanis növelni tudta teljesítményét mind az eljárások számát (2011. évben : 
80,40%, 2012. évben : 84,16%), mind azok értékét (2011. évben : 41,68%, 2012. évben : 49,95%) 
tekintve a közbeszerzési piacon. 
 
Tekintettel arra, hogy az új hirdetményminta rendelet változása következtében 2012. évtől 
pontos adatokkal rendelkezünk a környezetvédelmi és szociális szempontokat tartalmazó 
közbeszerzésekről a nemzeti eljárásrendben, megállapítást nyert, hogy az ajánlatkérői 
csoportok esetében mind az eljárások számát, mind pedig értékét tekintve a közszolgáltatók 
vették figyelembe a legtöbbször a környezetvédelmi szempontokat közbeszerzéseiken belül. A 
lefolytatott eljárásaik 15,7%-a tekinthető zöld eljárásnak, ami az értéket tekintve 26,8%-os arányt 
jelent. 
 
A részletesebb statisztikai elemzéseket a Beszámoló II. fejezetének 1-8. pontjai 
tartalmazzák. 
 
3. A Közbeszerzési Hatóság által ellátott feladatok összefoglalása 
 
A Közbeszerzési Hatóság 2012. évben is gondoskodott a Kbt. által számára előírt feladatok 
ellátásáról. 
 
A Közbeszerzési Értesítő – a Hatóság hivatalos lapja – 2008. július 1-jétől kizárólag 
elektronikus formában jelenik meg a Hatóság honlapján (főszabály szerint heti három 
alkalommal: hétfőn, szerdán és pénteken). 2012. évben 151 lapszám került közzétételre. 
 
A Hatóság ellátta a feladatkörébe tartozó különböző jegyzékek és nyilvántartások vezetésével 
összefüggő feladatokat – így az ajánlatkérők listáját, a minősített ajánlattevők jegyzékét, a 
hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét, valamint az eltiltott ajánlattevők listáját – s 
azokat a honlapján kereshető formában folyamatosan közzétette. 
 
A Kbt. 172. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjai értelmében Hatóság keretében működő 
Tanács figyelemmel kíséri e törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra 
jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását, 
illetőleg véleményezi a közbeszerzésekkel és a Tanács működésével kapcsolatos 
jogszabálytervezeteket, valamint jogszabály-koncepciókat. 
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A Közbeszerzési Hatóság a beszámolási időszakban összesen 11 jogszabály tervezetét 
véleményezte, melyek közül azonban csupán három érintette közvetlenül a közbeszerzési 
szabályozást (Kbt. végrehajtási rendeletei). E körülmény nyilvánvalóan annak a ténynek 
köszönhető, hogy a közbeszerzések törvényi és rendeleti szintű szabályozása 2011. évben 
2012. január 1-jei hatállyal megtörtént, s az érdemben a beszámolási időszakban nem került 
módosításra. 
 
A közbeszerzésekben résztvevők informálását és a közérdekű bejelentések kezelését a 
Közbeszerzési Hatóság egyik kiemelt feladatának tartja. 2012. évben mintegy 412 darab a 
Közbeszerzési Hatóság elnökéhez címzett állásfoglaláskérésre adtunk írásbeli véleményt a 
közbeszerzési törvény és végrehajtási rendeletei értelmezése tárgyában, továbbá változatlanul 
lehetőséget biztosítottunk arra, hogy minden hét hétfő és szerda délutánján a jogalkalmazók 
telefonon kérhessenek segítséget a jogi tanácsadóinktól. 2012. évben a 2011. évhez képest 
feleannyi, 73 közérdekű bejelentés érkezett a Hatósághoz. A 73 esetből 16 esetben indított a 
Közbeszerzési Hatóság elnöke hivatalbóli jogorvoslati eljárás, 2 esetben került sor áttételre, 1 
esetben vizsgálat nélküli irattárba helyezésre, egyebekben pedig vizsgálatot követő irattárba 
helyezésre. 
 
Megemlítendő, hogy, tekintettel a Kbt. 172. §-a (2) bekezdésének l) pontjában foglalt feladatra, 
minek értelmében a közbeszerzési szerződések módosításainak jogszerűségét figyelemmel 
kísérjük, a beszámolási időszakban – a hirdetménnyel feladott szerződés módosításáról szóló 
tájékoztatóban foglaltak vizsgálatát követően – 26 esetben kértünk további tájékoztatást 
ajánlatkérőktől. 6 esetben kezdeményeztünk jogorvoslati eljárást azért, mert az indokolás 
alapján valószínűsíthetően a Kbt.-be ütköző módon módosították a szerződést, és 7 esetben 
azért, mert a módosításról szóló tájékoztatót a törvényi határidőn túl küldték meg a Hatóság 
részére. 
 
A Közbeszerzési Hatóság a közéletben betöltött szerepét az elmúlt két évben fokozatosan 
erősítette meg. A 2010. évben kidolgozott hosszabb távú koncepciójának eredményeként 2012. 
évben az alábbi tevékenységek emelendőek ki : 

− a Hatóság az elmúlt években megkezdett gyakorlata alapján továbbra is aktív szerepet 
kíván vállalni a közbeszerzési jogalkalmazók közbeszerzési tárgyú konferenciákon 
történő tájékoztatásában. 2012. évben öt szakmai (gyakorlati és tudományos) 
konferencia, illetőleg egy hagyományteremtő céllal megtartott Közbeszerzési Expo 
került megrendezésre; 

− kiadványok, valamint a Közbeszerzési Szemle c. folyóirat szerkesztése ; 
− a Hatóság a 2012-es év elején is pályázatot írt ki közbeszerzési témában elkészített 

szakdolgozat, évfolyamdolgozat, illetve tanulmány támogatására. A beérkező 
pályaműveket a Hatóság elnöke által kijelölt bíráló bizottság vizsgálta meg, minek 
eredményeként négyet helyezésben (első, második és megosztott harmadik helyezés) 
részesített; 

− a Hatóság 2012-ben is törekedett arra, hogy az együttműködési területeket tovább 
szélesítse, így együttműködött többek között a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, a 
Gazdasági Versenyhivatallal, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Magyar 
Ügyvédi Kamarával, a Budapesti Ügyvédi Kamarával és egyéb szakmai kamarákkal, 
érdekképviseleti szervekkel, a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal, a Magyar Tisztítás-
Technológiai Szövetséggel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemmel és a Nemzeti Innovációs Hivatallal.   

 
A Közbeszerzési Hatóság változatlanul kiemelten kezelte a közbeszerzési képzésekkel 
kapcsolatos feladatait, így a közbeszerzési tárgyú képzések koordinálását és felügyeletét. 
 
A Kbt. 172. §-a (2) bekezdésének ec) pontja alapján a Közbeszerzési Hatóság keretében 
működő Tanács vezeti a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét. A névjegyzékben 
2012. december 31-én összesen 663 tanácsadó szerepelt.  A beszámolási időszakban 80-an 
nyertek felvételt a névjegyzékbe, 59 személy és 21 szervezet. Ez a szám kisebb mértékű 
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emelkedést mutat az egy évvel korábbi 69 bejegyzéshez képest. 2012-ben összesen 197 
tanácsadó újította meg bejegyzésének érvényességét. 
 
A Kbt. a Hatóság keretében működő Tanács feladataként nevesíti a nemzetközi kapcsolatok 
ápolását, mely szerint a Hatóság hatáskörébe tartozik a más államok közbeszerzési 
szervezeteivel való kapcsolattartás. A nemzetközi szervezetekkel való kommunikáció első helyi 
felelőse a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A Hatóság a nemzetközi kapcsolattartással 
összefüggő feladatait a 2012. évben is a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal szoros szakmai 
együttműködésben látta el. 
 
Európai uniós tagságunkból következően a nemzetközi kapcsolattartást illetően a 2012. évben 
is fontos szerepet kapott az uniós testületekben, a különböző munkacsoportokban végzett 
munka. E körben a Hatóság munkatársai részt vettek a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság, a 
Közbeszerzési Szakértői Csoport, illetve a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság Elektronikus és 
Statisztikai Munkacsoportjainak munkájában. A Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság (ACPC – 
Advisory Committee on Public Contracts) 2011 szeptembere óta megkettőzött formában: a 
Közbeszerzési Szakértői Bizottság (EXPP – Commission Government Expert Group) és a 
Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság (ACPC – Advisory Committee on Public Contracts) keretein 
belül folytatja munkáját. 
 
Az új irányelvek megalkotására irányuló javaslatok tárgyalására vonatkozó magyar álláspontot 
az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) alakítja ki, az előkészítő munkát a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium végzi. A Hatóság 2012. évben is aktívan részt vett az EKTB munkájában, 
az irányelvek tervezeteinek újabb szövegváltozatait követve eljuttatta észrevételeit az EKTB-
hez. 
 
A Közbeszerzési Hatóság 2012-ben is részt vett a Közbeszerzési Hálózat (PPN) munkájában.  
 
A korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően a Hatóság 2012-ben is aktívan 
közreműködött az OECD Integrity munkacsoportjának tevékenységében. A Hatóság 2012 
nyarán részt vett az OECD központi kormányzati szervezetek közbeszerzéseire vonatkozó 
felmérésében 
 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Hatóság a 2012. évben is nagy hangsúlyt fektetett 
a kétoldalú nemzetközi kapcsolatok fenntartására, fejlesztésére.  
 
Alapvetően megállapítható, hogy jogi, szabályozási akadálya nincs annak, hogy az elektronikus 
közbeszerzések rendszere alkalmazható legyen hazánkban is.  A korábbi évek beszámolóiban 
írtakat fenntartva – a 2012. év hazai és nemzetközi tapasztalatai alapján – a Közbeszerzési 
Hatóság meglátása szerint akár már a piacon létező informatikai megoldásokkal is hatékony 
támogatást lehetne biztosítani az ajánlatkérők és ajánlattevők számára az egyes eljárási 
cselekmények széles körében az elektronikus úton történő információcseréhez.  
 
A saját szervezetünket illetően kijelenthető, hogy a beszámolási időszakban több lényeges 
informatikai fejlesztés került átadásra, illetve bevezetésre. Új infóportált vezettünk be, mely a 
kor követelményeinek megfelelően szolgálja ki információs tartalommal a közbeszerzésben 
érintett különböző szereplőket. Megkezdte működését az új, ún. Központi Bejelentkező rendszer 
(KBEJ), mely a Hatóság által biztosított elektronikus szolgáltatásokhoz nyújt regisztrációs, 
adat-karbantartási, illetve jogosultságkezelési felületet az ügyfelek számára. Szintén a 2012. 
év folyamán indult el a Közbeszerzési Adatbázis (KBA), mely a közbeszerzési eljárások központi 
nyilvántartását fogja össze: ennek részeként közbeszerzési eljáráshoz és ajánlatkérő 
szervezethez kapcsolódóan tárolja a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatokat és 
dokumentumokat.  A Hatóság a belső működésének modernizálása érdekében új elektronikus 
dokumentumkezelő rendszert vezetett be. 
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A Hatóság – fejezet és intézmény – 2012. évben 1 516 263 ezer forint saját bevételből, 423 355 
ezer forint költségvetési támogatásból, valamint a 2011. évben jóváhagyott, 2012. évben 
felhasznált 890 728 ezer forint előző évi pénzmaradványból gazdálkodott. 
 
Végezetül említést érdemel, hogy a Közbeszerzési Hatóság Tanácsa 2012. decemberi ülésén – 
részletes szakmai vitát követően – elfogadta a Közbeszerzési etikai kódexet, amely külföldi 
példákat is figyelembe véve ad iránymutatást a közbeszerzési eljárások résztvevőinek – 
ajánlatkérőknek és gazdasági szereplőknek egyaránt – arról, hogy miként tanúsíthatnak a 
közbeszerzési eljárások során etikus magatartást, ezzel is hozzájárulva a közpénzek hatékony 
felhasználásához, a közvagyon védelméhez, a közbeszerzési eljárások tisztaságához. 
A 2013. januárban hatályba lépett etikai kódex ajánlás jellegű, az ahhoz való csatlakozás 
önkéntes, a kódexet elfogadókról a Közbeszerzési Hatóság listát vezet, melyet a honlapján 
közzétesz és folyamatosan frissít. 
 
A Közbeszerzési Hatóság feladatainak részletesebb ismertetését a Beszámoló III. 
fejezete tartalmazza. 
 
4. A Közbeszerzési Döntőbizottság tevékenységének és a jogorvoslati ügyek főbb 

tapasztalatainak összefoglalása 
 
Jelentős változást hozott a Közbeszerzési Döntőbizottság, mint jogalkalmazó, speciális 
státusú, egyfokú közbeszerzési jogorvoslati szerv működésében a 2012. év, mivel 
párhuzamosan két, szabályozási rendszerében eltérő jogszabály adta keretek között kellett 
feladatait ellátni. A Kbt. rendelkezéseit a 2012. január 1. napját követően megkezdett 
beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati 
eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított 
jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra alkalmazni kellett, ugyanakkor a 
jogorvoslati ügyek egy jelentős részére még a régi Kbt. rendelkezései voltak az irányadóak, 
mivel azok a régi Kbt. alapján megkezdett és lefolytatott közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódtak. A Döntőbizottság munkájának ismertetése során tehát jelen Beszámoló mind a 
régi Kbt., mind pedig a Kbt. szabályaira figyelemmel adja meg a tájékoztatását.  
 
A jogorvoslati eljárások kérelmezése és kezdeményezése kapcsán általánosságban a 
következő megállapítások tehetőek. 
 
A 2011. évi 810 kérelmezőhöz képest 2012-ben összesen 516 kérelmező nyújtott be jogorvoslati 
kérelmet a Döntőbizottsághoz. Megállapítható, hogy az elmúlt évben 36,3 %-kal csökkent a 
jogorvoslati kérelemre indult jogorvoslati eljárások száma. A 2011. évi 130 hivatalbóli 
kezdeményezéshez képest a 2012. évben a hivatalbóli kezdeményezések száma 35,3%-kal 
csökkent, 84 esetben nyújtottak be hivatalból kezdeményezést az arra jogosultak. Legnagyobb 
mértékben, (együttesen) 66%-ban a Közbeszerzési Hatóság elnöke és a támogatást nyújtók, 
illetőleg közreműködő szervezetek nyújtottak be hivatalbóli kezdeményezést.  
 
A Döntőbizottság elnökének feladatai a hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárások 
jogszerűségének ellenőrzésében a következők szerint alakultak a beszámolási időszakban. 
 
A Döntőbizottság elnöke a 2012. évben összesen 65 hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás – 
melyből a régi Kbt. szerint megítélendő 14 eljárás – tekintetében indította meg a jogorvoslati 
eljárást.  A 2012. évi 65 esetben előfordult hivatalbóli kezdeményezés a Döntőbizottság elnöke 
részéről azt jelenti, hogy az 1044 hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 6,2%-a 
tekintetében indított jogorvoslati eljárást.  
 
A jogorvoslati eljárással érintett ajánlatkérők megoszlása a következők szerint alakult. 
 
A beszámolás évében összesen 330 esetben kezdeményeztek önkormányzatok, illetve települési 
önkormányzatok társulásainak közbeszerzési eljárásai ellen jogorvoslati eljárást, azaz 2012-
ben a részesedésük aránya 47% volt. A központi költségvetési szervek ellen indult jogorvoslati 
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eljárások száma a 2012. évben 195-re nőtt, mely az összes jogorvoslati eljárás 28,5%-át jelenti. 
25 esetben támadták meg a támogatottak közbeszerzési eljárását, amely a 2011. évvel 
egyezően 3,6%-a az összes jogorvoslati eljárásnak. A közszolgáltatók, illetve közszolgáltatói 
tevékenységet ellátó szervezetek ellen a beszámolás évében 56 esetben kezdeményeztek 
jogorvoslati eljárást, amely 8 %-os mértéket mutat az összes eljárás számához képest. A 
közjogi intézmények csoportjába tartozó ajánlatkérők eljárása ellen 2012-ben 12 alkalommal 
kértek jogorvoslatot. 
 
A jogorvoslati eljárások közbeszerzési értékhatárok, illetve az eljárási fajták szerinti  
megoszlása tekintetében röviden az alábbiak mondhatóak el. 
 
A  jogorvoslati eljárások közül 352 az összes jogorvoslati eljárás 50,5%-a,  indult az uniós 
értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárások ellen. 2012-ben a jogorvoslati eljárások 46,1%-
ában, 321 ügyben támadták a nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárásokat.  
 
A beszámolási időszakban 340 nyílt közbeszerzési eljárást támadtak meg a Döntőbizottság 
előtt, mely az összes jogorvoslati eljárás 48,9%-át jelenti. 21 jogorvoslati eljárás indult 
meghívásos és gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás ellen. A tárgyalásos eljárások miatt 
indított jogviták száma a beszámolási időszakban 5,4% volt. Összesen 142 jogorvoslati eljárás 
indult tárgyalásos közbeszerzési eljárások ellen, ebből 37 hirdetménnyel induló tárgyalásos 
eljárások ellen, míg 105 hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
ellen.  
 
A korábbi években a beszerzési tárgyak közül a legmagasabb arányban az építési 
beruházásokra vonatkozó közbeszerzési eljárásokat támadták meg. 2012-ben ez az arány 
változott. A beszámolási időszakban 251 esetben kezdeményeztek jogorvoslati eljárást építési 
beruházásokra vonatkozó közbeszerzési eljárás ellen, mely az összes jogorvoslati eljárás 36,1%-
a,  276 esetben, a jogorvoslati ügyek 42,5%-ában, tehát a legmagasabb arányban támadtak 
szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárást. 168 esetben kezdeményeztek 
árubeszerzéssel összefüggő jogorvoslati eljárást. 
 
A jogorvoslati kérelmek, kezdeményezések elbírálása kapcsán a következő megállapítások 
tehetőek. 
 
A Döntőbizottság 2012-ben 695 jogorvoslati ügyben döntött, melynek kapcsán 460 (ebből régi 
Kbt. 276, Kbt. 184) esetben határozatot, 322 (ebből régi Kbt. 197, Kbt. 125) esetben végzést 
hozott az eljárások befejezéseként.  
 
A Döntőbizottság érdemi határozatai többségében 321 esetben, 70 %-os arányban jogsértést 
állapított meg és további jogkövetkezményeket is alkalmazott. A jogorvoslati ügyek több mint 
46,2%-ában került sor jogsértés megállapítására, szankciók alkalmazására. A beszámolási 
időszakban a Döntőbizottság a jogsértést megállapító határozatok 27,7 %-ában ítélte 
szükségesnek bírság kiszabását. A korábbi évekhez hasonló arányban utasította el a 
Döntőbizottság érdemi határozatában alaptalanság miatt a jogorvoslati kérelmeket. Ez a 2012. 
évben 122 esetben történt meg, mely az érdemi határozatok 26,2%-a, illetve a jogorvoslati 
ügyek 17,2%-a.  A Döntőbizottság a törvényi rendelkezésekre tekintettel a beszámolás 
időszakában 105 esetben utasította el érdemi vizsgálat nélkül a jogorvoslati kérelmeket és 215 
esetben szüntette meg a jogorvoslati eljárást, további 2 esetben került felfüggesztésre az 
eljárás. 
 
A Döntőbizottságon belül a jogorvoslati gyakorlat egységességének biztosítása érdekében a 
közbeszerzési biztosokat magában foglaló összkollégium működik, s bár 2012. évben nem 
került sor iránymutatás közzétételére, de a Döntőbizottság rendszeres kollégiumi ülésein 
alakítja ki az aktuális kérdésben követendő döntőbizottsági joggyakorlatot. A Közbeszerzési 
Döntőbizottság elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság döntéshozatalát folyamatosan 
figyelemmel kíséri. Ha arról szerez tudomást, hogy az eljáró tanácsok ellentétes elvi alapokon 
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nyugvó döntéseket hoztak, erről az összkollégiumot tájékoztatja, amelyre már több alkalommal 
is sor került. 
 
A Döntőbizottság határozatainak bírósági felülvizsgálatát 2012. évben 130 esetben kérték. A 
beszámoló elkészítéséig csak 35 esetben fejeződött be jogerősen a bírósági eljárás, tehát csak 
az ügyek 26,9%-ának lezárása történt meg. A Döntőbizottság munkájának eredményeként a 
2012-ben előtte kezdeményezett 695 jogorvoslati ügy 81,3%-a, 565 ügy a Döntőbizottság előtt 
véglegesen és jogerősen befejeződött. A bírósági felülvizsgálatok alapján megállapítható, hogy 
magas arányú a Döntőbizottság tevékenységének az eredményessége, a bíróságok mindössze 
2,8%-os arányban változtatják meg a Döntőbizottság érdemi döntéseit vagy kötelezik új eljárás 
lefolytatására. 
 
 A Közbeszerzési Döntőbizottság 2012. évi tevékenységének és tapasztalatainak 
ismertetését a Beszámoló IV. fejezete tartalmazza. 
 
5. A jövőre nézve megfogalmazott főbb célkitűzéseink 
 

− szoros és rendszeres szakmai együttműködés kialakítása a jogalkotóval, 
valamint az ellenőrzésekért felelős szervezetekkel az egységes 
jogértelmezés elősegítése érdekében; 

 
− a nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével a kis- és 

középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való sikeres részvételét 
támogató módszerek feltérképezése; 

 
− a közbeszerzés, mint szakma szerepének erősítése közbeszerzési tárgyú 

oktatásokban történő részvétel, konferenciák szervezése és a 
Közbeszerzési Hatóság szakmai lapjának kiadása útján; 

 
− a Hatóság gyakorlati tapasztalatainak becsatornázása uniós és nemzetközi 

közbeszerzési szervezetek munkájába, kiadványaiba, valamint a nemzetközi 
közbeszerzési tapasztalatok átadása a hazai érintetteknek; 

 
− elkötelezettség a fenntartható közbeszerzések hazai térnyerése iránt; 
 
− a 2012. évben indult Közbeszerzési Adatbázisra épülve új statisztikai 

riportkészítő program bevezetése, valamint az új portál ügyfelek számára 
elérhető további elektronikus szolgáltatásokkal történő bővítése. 
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II. Fejezet 

 
A közbeszerzési folyamatok elemzése, a közbeszerzések tisztaságával és 

átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatok 
 
 

1. A közbeszerzések számának és értékének alakulása 
 

A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 172. §-a (2) bekezdésének f) pontja értelmében nyilvántartást 
vezet a közbeszerzésekről. 
 
A statisztikai nyilvántartás adatforrása a Közbeszerzési Értesítőben megjelent, az ajánlatkérők 
által kitöltött és feladott „tájékoztató az eljárás eredményéről” c. hirdetmények. 
 
A 2012. évben az ajánlatkérők összesen 8451 db eredményes közbeszerzési eljárást folytattak 
le, amely jelentős, 22,6 %-os csökkenést jelent a 2011. évben regisztrált 10918 db eljáráshoz 
képest.  
 
Az összérték tekintetében is visszaesés tapasztalható, a beszámolási időszakban realizált 
1333,5 Mrd Ft 8,5%-kal marad el a korábbi évi összegtől (1457,2 Mrd Ft). 
 
A közbeszerzések GDP százalékában kifejezett arányainak évenkénti változását szemlélteti az 
alábbi grafikon (az értékek folyó áron kerültek figyelembe vételre): 
 

 
 
 
Fontosnak tartjuk az arányok nemzetközi összehasonlítását, melyhez az Európai Unió 
tagállamainak az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó összegű közbeszerzései 
összértékének a GDP-hez viszonyított arányai állnak rendelkezésre a 2007-2011. évek 
vonatkozásában1.  A vizsgált időszakban az Uniós átlag 3,3%, míg Magyarországé 4,5%. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 az adatok az Európai Bizottság Belső Piaci Főigazgatósága által készített Indicators 2011. (ESWG/2012/03) c. 
tanulmányból származnak. Az egyes tagországok uniós rezsimben lefolytatott eljárásainak összértéke becslések 
eredménye. A 2012. évi adatok sajnos még nem állnak rendelkezésre a dokumentumban. 
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Érdemes megjegyezni, hogy a közbeszerzési kötelezettség hatálya alóli kivételek körét a 2012. 
január 1-jén hatályba lépett új Kbt. nem módosította érdemben, azaz a beszámolási időszakban 
elhanyagolható a kivételek változásának hatása a lefolytatott eljárások összértékére és 
darabszámára. 
 
Az eljárások statisztikailag megfigyelt számának és értékének alakulását az alábbi grafikon 
ábrázolja: 
 

 
 
a) Az egy eljárásra jutó összeg alakulása 
 
Mivel az eljárások számában bekövetkező csökkenés mértéke jelentősen meghaladta 
az érték visszaesését, a korábbi évek tendenciáját megszakítva az egy közbeszerzési 
eljárásra jutó összeg 18,2%-kal növekedett; a 2012-es évben eljárásonként átlagosan 
157,8 millió Ft felhasználásáról döntöttek az ajánlatkérők.  
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Az egy közbeszerzési eljárásra jutó érték alakulását mutatja az alábbi grafikon:  
 

 
 
Jól látható, hogy 2007-ig összességében folyamatosnak mondható növekedés, majd 2008-tól a 
2011. évig folyamatos visszaesés figyelhető meg. Itt szükséges megemlíteni, hogy a 
tendenciaszerű csökkenésben nagy szerepe volt annak a 2009. áprilisában bekövetkezett – a 
fentiekben részletezett – törvényváltozásnak, melynek értelmében a kisebb értékű beszerzések 
lebonyolítására szolgáló új egyszerű eljárások teljes egészében bekerültek a részletes 
statisztikai adatok közé, ezzel jelentősen befolyásolva az egy eljárásra jutó érték alakulását. 
 
A közbeszerzések átlagos értéke az uniós eljárásrendben 561,8 millió Ft, míg a nemzeti 
rezsimben 46,4 millió Ft körül alakult.  

 
b) Az eljárásrendek szerinti megoszlás alakulása 
 
Az eljárások számát alapul véve az ajánlatkérők közbeszerzéseik 78,4-át % az uniós 
értékhatárok alatt bonyolították le, ami csaknem megegyezik a 2011-es évi aránnyal (79,8%) 

 
Az összérték nagyobbik részét (77 %-át) viszont az EU értékhatárok felett realizálták, ami 
mintegy 3%-kos növekedést jelent a korábbi évhez képest. 

 
Az eljárásrendeket külön vizsgálva megállapítható, hogy mindkettőben jelentős volt a 
csökkenés mind az eljárások számát, mind azok értékét tekintve, azonban az uniós értékhatár 
alatt lefolytatott eljárások értékében tapasztalható a legkisebb, mintegy 5%-os visszaesés. 
 
Az egyes eljárásrendekben bekövetkezett változás mértékét az alábbi táblázat mutatja: 
 

eljárásrendek eljárások száma (2012/2011) eljárások értéke 
(2012/2011) 

nemzeti rezsim 76,08% 81,60% 

uniós rezsim 82,63% 94,96% 

ÖSSZESEN 77,40% 91,51% 
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c) A magyar közbeszerzési piacon tapasztalható versenyhelyzet 
 
A beszámolási időszakban 8451 eljárás került lefolytatásra és – a részajánlattételi 
lehetőségnek köszönhetően – összesen 60576 ajánlatot nyújtottak be, így egy eljárásra 
átlagosan 7,2 db ajánlat érkezett. Ez az elmúlt években tapasztalható csökkenő tendencia 
megtörését is jelenti: 2010-ben ugyanis még 7,8, a 2011. évben pedig 6,8 db ajánlat érkezett 
átlagosan egy kiírásra. 
 
Az egy eljárásra benyújtott ajánlatok átlagos számáról pontosabb képet kaphatunk, ha azokat a 
részekre nem tagolódó eljárások esetében vizsgáljuk, ezért a továbbiakban az elemzés csak az 
ilyen eljárásokat veszi alapul. 
 
A 2012. évben 6765 eljárás esetében nem volt lehetőség rész-ajánlattételre, ez a 
közbeszerzések 80,1%-át jelentette. Ezen eljárásokra összesen 19740 db ajánlat került 
benyújtásra az ajánlattevők részéről, ami átlagosan 2,9 db pályázatot jelent az egy évvel 
korábbi 2,7-es átlaggal szemben, így e tekintetben is javulás tapasztalható.  
 
A beszerzés tárgya szerinti bontásban – a tavalyi évhez hasonlóan – az építési beruházások 
esetében volt legnagyobb a verseny átlagosan 3,1 ajánlattal a részekre nem tagolt eljárások 
esetében. 
 
Eljárásrendenként vizsgálva a benyújtott ajánlatok számát, a nemzeti rezsimben lefolytatott 
eljárások esetében érdemi különbség nem tapasztalható a korábbi évhez képest, a 2012-es 
évben ugyanis 2,8-as átlag körül alakult a mutató (2011:2,7). Az uniós eljárásrend esetében 
ugyanakkor növekedés tapasztalható, átlagosan 3,4 ajánlat érkezett ezen eljárások esetében, 
szemben a tavalyi 2,7-es átlaggal. 
 
2. Európai Uniós támogatással megvalósult eljárások 
 
A tájékoztató az eljárás eredményéről c. hirdetményekben az ajánlatkérőknek a támogatás 
konkrét összegéről nem kell számot adniuk, mindössze azt kell megjelölniük, hogy az adott 
eljárás során felhasználtak-e uniós alapból származó forrásokat, így a Hatóság az értéket 
tekintve mindössze arról rendelkezik információval, hogy a megvalósított közbeszerzések 
összértékének mekkora részéhez kapcsolódik uniós forrás. 
 
Tárgyévben összesen 3647 közbeszerzési eljárás esetében került sor EU-s forrás 
felhasználásra, ami az összes eljárás 43,2%-a. Ez a részesedést tekintve kismértékű 
csökkenést jelent a korábbi évhez képest (-3,1%).  
 
Az értékalapú vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a részben Uniós forrásból 
finanszírozott eljárások értéke növekedett. Így, amíg 2011. évben ez az érték 645,5 Mrd Ft volt, 
addig a 2012. évben elérte a 721,7 Mrd Ft-ot, ami a teljes közbeszerzési összérték 54,1%-a 
(szemben a korábbi évben regisztrált 44,3%-kal). 
 
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az uniós forrásokhoz kapcsolódó eljárások átlagos értékének 
2009. óta tartó csökkenése megszakadt; a beszámolási időszakban átlagosan 197,9 millió Ft 
jutott egy-egy ilyen eljárásra, ami közel 55%-os növekedést jelent. 
 
Az ajánlatkérői kategóriákat tekintve a lefolytatott eljárásokon belül a helyi önkormányzatok és 
intézményeik esetében a legmagasabb az uniós támogatású eljárások aránya a darabszámot és 
az értéket tekintve is. 
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A vizsgálat nem terjedt ki azokra a szervezetekre, melyek csak a támogatással összefüggésben 
tartoznak a Kbt. hatálya alá, egyéb beszerzéseik tekintetében nem kötelesek a Kbt.-t 
alkalmazni. 
 
Az EU társfinanszírozású eljárásokat beszerzési tárgyak szerint vizsgálva – az elmúlt évhez 
hasonlóan – az építési beruházások dominanciája figyelhető meg. Az értéket tekintve a részben 
Uniós finanszírozású közbeszerzések 83,4%-a építési beruházás megvalósítására irányult, ami 
jelentősen meghaladja az e tárgyú beszerzések arányát az országos összértéken belül (55,3%). 
 
 

Beszerzés tárgya 
Európai uniós forráshoz kötődő 

eljárások száma 
Európai uniós forráshoz 
kötődő eljárások értéke 

db % milliárd Ft % 
árubeszerzés 620 17,00% 60,58 8,40% 

építési beruházás 1558 42,72% 601,52 83,35% 

szolgáltatás 1469 40,28% 59,57 8,25% 

ÖSSZESEN 3647 100,00% 721,67 100,00% 
 



18 

 
3. A közbeszerzések eljárástípusok szerinti megoszlása 
 
a) Az uniós eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzések adatai 
 

Eljárás típusok 

2011. 2012. 

eljárások 
száma (db) % érték 

(milliárd Ft) % 
eljárások 

száma 
(db) 

% érték 
(milliárd Ft) % 

Nyílt eljárás 1466 66,31 710,51 65,73 1240 67,87 673,38 65,60 

Meghívásos eljárás 129 5,83 35,95 3,33 61 3,34 61,08 5,95 

Tárgyalásos eljárás 602 27,23 331,89 30,71 517 28,3 289,59 28,21 

Nem besorolható 
(jogi 
szolgáltatások) 

14 0,63 2,52 0,23 9 0,49 2,41 0,24 

ÖSSZESEN 2211 100 1080,87 100 1827 100 1026,46 100 

 
Összességében megállapítható, hogy a beszámolási időszakban is a legnagyobb nyilvánosságot 
és átláthatóságot biztosító, nyílt eljárástípus dominált.  
 
Az eljárások számát tekintve a nyílt eljárások részesedése megközelítette a 68%-ot. A 
tárgyalásos eljárások alkalmazásának gyakoriságában számottevő változás nem volt 
tapasztalható, a korábbi évhez hasonlóan 28% körül alakult. 
 
Az eljárások száma alapján végzett részletesebb elemzések azt mutatják, hogy a 
közszolgáltatók kivételével, a 2012. évben is a nyílt eljárás típus volt a legtöbbször alkalmazott 
típus valamennyi ajánlatkérői csoport esetében. A közszolgáltatók esetében – az előző évek 
trendjét követve – a tárgyalásos eljárástípus választása a leggyakoribb (66,4 %). Ennek oka a 
megengedő uniós (és az ezt átültető hazai) szabályozás: ezen ajánlatkérői csoport a 
hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást továbbra is megkötések nélkül, szabadon 
választhatja. Ez a lehetőség a közszolgáltatók által lefolytatott eljárások értékében is 
megmutatkozik, ugyanis beszerzéseik összértékének 68,3 %-át tárgyalásos eljárás 
lefolytatásával realizálták. A legjelentősebb változás az egyéb ajánlatkérők esetében 
következett be, ugyanis a 2011. évben közbeszerzéseiket – az értéket alapul véve – még döntő 
részben nyílt eljárással folytatták le, addig a 2012. évben már jellemzően tárgyalásossal.  
 
A központi költségvetési szervek, közjogi szervezetek és önkormányzati ajánlatkérők esetében 
továbbra is a nyílt típus dominált érték alapon. 
 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására az uniós rezsimben 278 esetben került 
sor a beszámolási időszakban összesen 135 Mrd Ft értékben, szemben az előző évben 
regisztrált 341 eljárással és 161,2 Mrd Ft-tal, melynek következtében kismértékben csökkent a 
típus részesedése a tárgyalásos eljárásokon belül. 
 
Az egy eljárásra jutó érték esetében az előző évhez hasonlóan a tárgyalásos eljárások esetében 
mutatható ki a legmagasabb érték 560,1 millió Ft-tal. A nyílt eljárásokban átlagosan 543,1 
millió Ft felhasználásáról döntöttek az ajánlatkérők. 
 
A klasszikus ajánlatkérők az uniós rezsimben hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásaikat 
jellemzően azzal indokolták, hogy a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti 
szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, 
személy képes teljesíteni. 
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A közszolgáltatók az esetek többségében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a keret-
megállapodásos eljárások második részeként folytattak le.  
 
Megjegyzendő, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások megindításával egyidejűleg az 
ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Döntőbizottságot tájékoztatni, mely ellenőrzi az eljárás 
alkalmazhatóságára vonatkozó jogszabályi feltételek fennállását, és a Döntőbizottság elnöke 
szükség szerint hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezhet az ajánlatkérővel szemben. 
 
A meghívásos eljárások esetében ellentétes előjelű tendenciáról beszélhetünk: míg az 
eljárások száma csökkent, a típussal megvalósított közbeszerzések értéke növekedett a 
korábbi évvel összevetve, aminek eredményeként részesedésük a darabszámból 3,3% körül, az 
értékből 6% körül alakult. 
 
A 2011. évhez hasonlóan tárgyévben sem került lefolytatásra az összetett beszerzési 
tárgyakra, bonyolult pénzügyi, jogi konstrukciókat igénylő projektre, valamint a piaci innovációt 
igénylő közbeszerzésekre létrehozott versenypárbeszéd. 
 
A főbb eljárástípusok értékbeli részesedésének változását az uniós eljárásrendben a következő 
grafikon szemlélteti: 
 

 
 

Az eljárástípusok beszerzési tárgyak szerinti megoszlását az eljárások számának tükrében 
vizsgálva megállapítható, hogy lényegi változás nem történt a korábbi évekhez képest. A 
tárgyalásos eljárások elsősorban továbbra is szolgáltatás-megrendelésre (48,5 %), míg a nyílt 
és meghívásos eljárások árubeszerzésre irányultak (48,8% és 50,8%).  
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b) A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzések adatai 
 
A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott eljárások adatait az alábbi táblázat mutatja: 
 

Eljárás típus 

2012. 
eljárások 

száma 
(db) 

% érték (md 
Ft) % 

Egyszerű eljárások 2050 30,95% 110,22 35,90% 

Szabadon kialakított eljárások 46 0,69% 1,16 0,38% 

Nyílt eljárások 830 12,53% 76,52 24,92% 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások 3602 54,38% 104,32 33,97% 

Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárás 75 1,13% 12,3 4,00% 

Meghívásos 9 0,14% 0,21 0,07% 
Gyorsított tárgyalásos 4 0,06% 0,11 0,03% 
Egyéb 8 0,12% 2,22 0,73% 
ÖSSZESEN 6624 100,00% 307,06 100,00% 
 
 
Az új Kbt. a nemzeti eljárásrendben gyökeres változásokat hozott a lefolytatható eljárás-
típusok tekintetében. A korábbi egyszerű eljárások alkalmazhatósága megszűnt. Az 
ajánlatkérők az uniós értékhatárok alatt vagy a meghatározott szabályok adta kereteken belül 
ún. szabadon kialakított eljárást folytathatnak le, vagy – bizonyos mértékű eltérésekkel – az EU-
s rezsim eljárástípusait használhatják.  
 
A beszámolási időszakban az ajánlatkérők közbeszerzéseik lefolytatására a legtöbb esetben 
(54,4%) a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást választották. Alkalmazásának 
leggyakoribb esete, amikor a becsült összeg bizonyos értékhatárait nem éri el a beszerzés 
[Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont]. Ezek az un. „3 ajánlattevős eljárások”, melyek a hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárások több mint 90%-át jelentik. Fontos hangsúlyozni a típus kkv-kat 
támogató jellegét: legalább 3 ajánlattevőt fel kell hívni ajánlattételre az eljárás során, melyek 
kizárólag kkv-k lehetnek. 
 
A 2012-es év statisztikáiban még nagy arányban megjelentek a 2011-ben indított, de már a 
2012. évben befejezett, az új Kbt. hatálybalépésével megszűnt egyszerű eljárások, melyek 
részesedése mind az eljárások számából, mind azok értékéből 30 % felett alakult. 
 
A beszerzések értékét vizsgálva megállapítható, hogy – a megszűnt egyszerű eljárásokat 
figyelmen kívül hagyva – ugyancsak a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások domináltak 
mintegy 34%-os részesedéssel megelőzve a nyílt eljárásokat, melyek használatának 
gyakorisága 25%-ra tehető. 
 
Az ajánlatkérői kategóriákban a közszolgáltatók kivételével minden ajánlatkérői kör a 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazta a leggyakrabban (a 
közszolgáltatók által feladott tájékoztató hirdetmények többsége még egyszerű eljáráshoz 
kapcsolódott). A központi költségvetési szervek esetében 49,3%, a helyi önkormányzatok és 
intézményeknél 57,2%, a közjogi szervek esetében 51,8% és az egyéb ajánlatkérői kategóriát 
vizsgálva pedig 59,4%-os részesedésről beszélhetünk ezen eljárás típus alkalmazásával 
kapcsolatban. 
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4. A közbeszerzések ajánlatkérők szerinti megoszlása  
 
A 2011. és 2012. évek közbeszerzési adatait az ajánlatkérők által a hirdetményekben megadott 
besorolás szerinti csoportosításban az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Ajánlatkérő típusa 

2011. 2012. 

eljárások 
száma (db) % érték 

(milliárd Ft) % eljárások 
száma (db) % érték 

(milliárd Ft) % 

Központi   
költségvetési szervek 2294 21,01 295,67 20,29 1876 22,20 272,12 20,41 

Helyi önkormányzatok 
és intézményeik 5663 51,87 454,97 31,22 3851 45,57 396,26 29,72 

Közjogi  
szervek 1407 12,89 323,95 22,23 1523 18,02 385,89 28,94 

Közszolgáltatók 476 4,36 313,70 21,53 432 5,11 207,55 15,56 

Egyéb beszerzők 1078 9,87 68,90 4,73 769 9,10 71,69 5,37 

ÖSSZESEN 10918 100 1457,19 100 8451 100 1333,51 100 

 
Az egyéb ajánlatkérői kategória a támogatott szervezeteket és a Kbt.-t önként alkalmazó 
szervezeteket foglalja magába. 
 
A közbeszerzések ajánlatkérői oldalról való vizsgálata alapján megállapítható, hogy az előző 
évekhez hasonlóan az önkormányzatok és intézmények voltak a legnagyobb közbeszerzők 
annak ellenére, hogy az általuk lefolytatott eljárások mind az eljárásszám, mind az érték 
tekintetében az országos átlagot meghaladó mértékben csökkentek. A kiírások 45,6 %-a, a 
beszerzések összértékének pedig 29,7 %-a köthető ezen ajánlatkérői körhöz.  
 
Az ajánlatkérők eljárásszám szerinti részesedését mutatja az elmúlt 9 év adatait összegző 
ábra: 
 

 
 
Az alábbi grafikon szemlélteti, hogy az ajánlatkérői csoportok közül egyedül a közjogi szervek 
által kiírt eljárások száma növekedett (8,2%-kal). A helyi önkormányzatok és intézmények 
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eljárásai 32%-kal, az egyéb kategóriába tartozó ajánlatkérőké 28,7%-kal, a központi 
költségvetési szerveké 18,2%-kal, míg a közszolgáltatóké 9,2%-kal csökkentek. 
 
Az ajánlatkérők érték szerinti részesedését az alábbi ábra szemlélteti: 
 

 
 

Az érték szerint vizsgálatban a közjogi szervek Kbt. hatálya alá tartozó beszerzéseit szükséges 
kiemelni: a közbeszerzések országos visszaesése mellett is 19,1%-kal növekedett az általuk 
lefolytatott eljárások értéke. A beszerzések tárgyát tekintve a közjogi szervek elsősorban 
szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzéseiket növelték: az erre fordított 2012. évi 
összeg mintegy 32 Mrd Ft-tal haladja meg a korábbi évi értéket, mely közel 64%-os növekedést 
jelent. 
 
A közjogi szervek mellett az egyéb ajánlatkérők közbeszerzései növekedtek (4%-kal), a többi 
ajánlatkérői csoport által lefolytatott eljárások értéke visszaesett. A legnagyobb csökkenés a 
közszolgáltatók esetében tapasztalható (-33,8%), mely jól tükröz a nagy értékű, legalább 1 Mrd 
Ft-ot meghaladó beszerzéseik visszaesése is. Míg 2011-ben összesen 52 db ilyen eljárást 
folytattak le 241,7 Mrd Ft értékben, addig a beszámolási időszakban mindössze 32-őt 137,5 
Mrd Ft-ért. 
 
A beszerzések tárgya esetében az ajánlatkérők által lefolytatott eljárások értéke a 2011-es 
évivel azonos megoszlású a tárgyévben is. A helyi önkormányzatok és intézményeik, az egyéb 
beszerzők, illetve a közjogi szervek építési beruházásokat valósítottak meg a legnagyobb 
értékben, a közszolgáltatók és a központi költségvetési szervek pedig továbbra is 
árubeszerzéseikre költöttek a legtöbbet. 
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5. A közbeszerzés tárgya szerinti megoszlás 
 
A közbeszerzések beszerzési tárgyak szerinti alakulását az alábbi táblázat mutatja:  
 

Közbeszerzések 
tárgya 

2011. 2012. 

eljárások 
száma 

(db) 
% 

eljárások 
értéke (Mrd 

Ft) 
% eljárások 

száma (db) % 
eljárások 

értéke (Mrd 
Ft) 

% 

Árubeszerzés 3443 31,53 475,56 32,64 2310 27,34 353,29 26,49 

Építési beruházás 3797 34,78 680,47 46,7 2779 32,88 737,31 55,29 

Szolgáltatás 3670 33,61 297,76 20,43 3360 39,76 242,60 18,19 

Építési koncesszió 5 0,05 2,88 0,20 1 0,01 0,29 0,02 

Szolgáltatási 
koncesszió 3 0,03 0,53 0,03 1 0,01 0,02 0,01 

Összesen 10918 100 1457,2 100 8451 100 1333,51 100 

 
A 2010. és 2011. években a főbb beszerzési tárgyak darabszám szerinti aránya megközelítőleg 
kiegyenlítődött. A tavalyi évben azonban megszakadt a tendencia, és ismét nagyobb 
különbségek alakultak ki a lefolytatott eljárások darabszámát tekintve. 
 
A 2012. évben a legtöbb közbeszerzés szolgáltatás megrendelésére irányult (az összes 39,8%-
a), megelőzve ezzel a beszámolási időszak előtti két évben listavezető építési beruházásokat. 
 
A beszerzések értéke tekintetében a korábbi évek csökkenő tendenciáját megszakítva, az 
építési beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzések értéke növekedett, megközelítőleg 57 
Mrd Ft-tal. Mindez azt jelentette, hogy az országos közbeszerzési összérték 55,3%-át az 
ajánlatkérők építési beruházás megvalósítására költötték, szemben a korábbi évi 46,7%-kal. A 
növekedéssel kapcsolatban az Európai Uniós források szerepét szükséges kiemelni. Amint az a 
2. pontban is kifejtésre került, jelentősen növekedett azon közbeszerzési eljárások értéke, 
melyeket részben uniós forrásokból finanszíroztak. Az így felhasznált közpénzeknek a döntő 
része pedig – a 2011. évben regisztrálttal szinte teljesen megegyező mértékben – építési 
beruházás megvalósítását szolgálta.  
 
Az e tárgyú, 1 Mrd Ft-ot meghaladó közbeszerzések száma a 2012. évben 107 volt, szemben a 
2011. évi 84-el. 
 
Az árubeszerzések és a szolgáltatás-megrendelések esetében csökkenés tapasztalható. Az 
előző évhez képest 25,7%-kal kisebb értékben valósítottak meg az ajánlatkérők 
árubeszerzéssel kapcsolatos eljárásokat, míg a szolgáltatás-megrendelések esetében 18,5%-
os visszaesés történt. 
 
Az építési és szolgáltatási koncesszió megkötésére irányuló eljárások továbbra sem jellemzőek 
a magyar közbeszerzési piacon. 
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A legnagyobb értékű közbeszerzési eljárások a tárgyévben is az építési beruházás 
megvalósítására irányultak. Ezeket követik az árubeszerzésre, majd a szolgáltatás-
megrendelés céljából lefolytatott eljárások, melyet az alábbi táblázat szemléltet. 
 

Beszerzési tárgyak 
egy eljárásra jutó átlagos összeg (millió Ft) 

2011. 2012. 

Árubeszerzés 138,1 152,9 

Építési beruházás 179,2 265,3 

Szolgáltatás 81,1 72,2 
 
6. Külföldi székhelyű ajánlattevők részvétele 
 
A Hatóság statisztikai adatforrását jelentő tájékoztató hirdetményekben külföldi névvel, 
társasági formával és postacímmel feltüntetett, és ezáltal külföldinek minősített vállalkozások 
szerepe a magyar közbeszerzésekben az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra sem volt 
meghatározó.  
 
Az előző évben megfigyelt visszaesés tovább folytatódott, a beszámolási időszakban ugyanis 
mind az elnyert eljárások számában, mind pedig értékében csökkenés figyelhető meg.  
 
A 2012. évben összesen 119 sikeres pályázattal (2011:154 db) az eljárások 1,4 %-át nyerték el, 
ami megegyezik a 2011. évi részesedéssel. Az általuk elnyert 31,8 milliárd Ft-os összértékkel 
2,4%-os részesedét tudhattak magukénak, ami megközelítőleg azonos az előző évben elért 
aránnyal (2,5%). 
 
A beszámolási időszakban is jellemzően az uniós eljárásrendben lefolytatott beszerzéseken 
indultak a külföldi székhelyű ajánlattevők. Az általuk elnyert közbeszerzési érték 95,7 %-a az 
EU-s értékhatárok feletti eljárásokhoz kapcsolódik. 
 
A külföldi székhelyű ajánlattevők által, az uniós értékhatárok felett elnyert eljárások 
összértékének 63,1%-a tárgyalásos eljárás keretein belül realizálódott, míg az előző évben a 
nyílt eljárások domináltak esetükben. 
 
Az általuk elnyert eljárások átlagos értéke pedig (267,3 millió Ft) az előző évekhez hasonlóan 
magasan meghaladta az országos átlagot (157,8 millió Ft). 
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Az alábbi diagram a nyertes külföldi ajánlattevők megoszlását szemlélteti földrajzi származás 
alapján: 
 

 
 
 
7. A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) részvétele 
 
A mikro-, kis- és középvállalkozások 6694 esetben, az összes eljárás 79,2%-ában nyújtottak be 
nyertes ajánlatot, szemben az előző évi 80,5%-kal. 
Értékalapú részesedésük 34,5% körül alakult, ami a 2011. évi arányhoz képest 7,2%-os 
visszaesést jelent. 
 
A kkv-k közbeszerzési piacon elért teljesítményének értékalapon számított csökkenése 
kapcsán meg kell jegyezni, hogy a jogszabályi környezet változása miatt – a korábbi évekkel 
ellentétben – a 2010. év végétől nem állnak rendelkezésre teljes körűen információk az 
eljárások nyerteseinek vállalati besorolásával kapcsolatban. 
 
A Kbt. 2010. évi szeptember 15-ei módosítását megelőzően ugyanis az ajánlatkérők az uniós 
értékhatárokat meghaladó értékű eljárások esetében kötelesek voltak az eljárás eredményéről 
szóló tájékoztatókat a nemzeti és az uniós hirdetményminták szerint is megjelentetni. A 
változást követően azonban – az uniós értékhatárt meghaladó értékű beszerzések esetében – 
az ajánlatkérőknek alapesetben az eljárások eredményéről szóló tájékoztatóikat csak az uniós 
hirdetményminta szerint kell közzétenni, mely az ajánlatkérők által megadandó adatok körét és 
felépítését tekintve némileg különbözik a nemzeti hirdetménymintától. Így a nyertes 
ajánlattevőnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti 
(azaz a kkv) minősítését a nemzeti hirdetménymintákban külön erre a célra szolgáló pontban, 
míg az uniós mintákban – a jogszabályi környezet előírásai szerint minden egyéb, a 
hirdetményminta által le nem fedett adattal együtt – csak a további információk pontban kell 
megadni, ami sajnos azt eredményezi, hogy az ajánlatkérők gyakran  nem tüntetik fel a nyertes 
ajánlattevő vállalati besorolását. 
 
Ezen hirdetmények esetében további kutatómunkával próbáljuk pótolni a hiányzó adatokat: 
amennyiben a tájékoztató az eljárás eredményéről című hirdetmény nem tartalmazza a 
vonatkozó információt, minden esetben megnézzük, hogy az adott cég valamely korábbi 
eljárással összefüggésben szerepel-e a nyilvántartásunkban, és ott meg lett-e adva a kkv 
szerinti minősítése. 
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Mindezek ellenére tovább növekedett azon eljárások száma, melyek esetében nem ismert a 
nyertes ajánlattevő vállalati besorolása: az összes eljárás 5,3%-ában hiányzik az adat, amely az 
összérték 9,4%-át jelenti. 
 
A 2012. évben egy külön kategóriába soroltuk azokat az eljárásokat, amelyek esetében fel 
vannak ugyan tüntetve a nyertes(ek) kkv szerinti adatai, de ennek ellenére az eljárás nem 
besorolható a vállalat szerinti csoportosításban. Ide tartoznak azok a közbeszerzések, 
melyeket pl. olyan konzorciumok nyertek meg, melynek tagjai eltérő vállalati kategóriába 
tartoznak. Ezen eljárások aránya a darabszámot tekintve nem meghatározó (1,7%), ugyanakkor 
az összérték 19,1%-át adják, mivel többnyire nagy értékű egyedi értékű szerződésekről van szó. 
 
Az uniós eljárásrend tekintetében az eljárások 42,2%-ában érkezett a nyertes ajánlat kkv-tól, 
szemben az előző évi 61%-kal. Az összértékből való részesedésük 20% körül alakult, amely 8,5 
százalékponttal marad el a 2011-es adatoktól. 
 
A nemzeti rezsimben– ahol a vállalat besorolására vonatkozó információk lényegében teljes 
körűen rendelkezésre állnak – a kkv-k közbeszerzési teljesítményében néhány százalékpontos 
javulás figyelhető meg, 5923 sikeres pályázattal az eljárások 89,4%át nyerték el (2011-ben 
85,4%), ami az összérték 83%-át jelentette (2011-ben 79,5%). 
 
A kkv-k közbeszerzésekben elért teljesítményének változását az alábbi diagramok 
szemléltetik: 
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Amint már említettük, a beszámolási időszak statisztikáiban még jelentős számban 
szerepelnek a korábbi közbeszerzési törvény alapján indított, de már tárgyévben lezárult 
eljárások. Amennyiben a kkv-k közbeszerzési szereplését kizárólag a már az új Kbt. alapján 
megindított eljárásokban vizsgáljuk, tisztán látható, hogy az új szabályozási környezet minden 
eddiginél hatékonyabban segíti a hazai kkv-k sikeres szereplését a közbeszerzésekben. A 
vizsgált vállalati kör ugyanis növelni tudta teljesítményét mind az eljárások számát, mind azok 
értékét tekintve a közbeszerzési piacon.  
 
Az alábbi táblázat a kkv-k által elnyert eljárások részesedését mutatja a 2011. évi és a 2012. 
évi, új Kbt. alapján indított közbeszerzéseken belül: 
 

Eljárásrend 
2011. 2012. -új Kbt. eljárásai 

eljárásszám érték eljárásszám érték 

nemzeti eljárásrend 85,39% 79,45% 90,17% 85,56% 

uniós eljárásrend 60,97% 28,53% 48,29% 29,53% 

Összesen 80,40% 41,68% 84,16% 49,95% 
 
Rendkívül pozitív tendenciának tekinthető, hogy közbeszerzések értékét tekintve a kkv-k 
sikeresebbek voltak az új jogszabályi környezet alapján lefolytatott eljárásokban a korábbi évi 
teljesítményükkel összevetve. 
 
A nemzeti rezsim eljárástípusait tekintve a kkv-k a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokban 
a legsikeresebbek, köszönhetően a „3 ajánlattevős eljárásoknak”. 
 
A kkv-k által az uniós rezsimben elnyert eljárások arányát a főbb eljárás típusokon belül az 
alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Eljárás típusa eljárásszám (%) összeg (%) 

nyílt 42,90% 18,45% 

tárgyalásos 40,43% 22,40% 

kkv-k átlag 42,20% 20,02% 
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A 2011-es évhez hasonlóan kkv-k a darabszám tekintetében a nyílt eljárásokban sikeresebbek, 
míg értékalapon a tárgyalásos eljárásokban szerepelnek jobban. 
 
A kkv-k által elnyert eljárások számának és értékének arányát az egyes ajánlatkérői csoportok 
közbeszerzésein belül az alábbiak szerint mutatjuk be: 
 

Ajánlatkérők 
Eljárások számának aránya 

(%) 
Eljárások értékének aránya                       

(%) 

2011 2012 2011 2012 
Központi költségvetés 80,12 76,44 42,91 32,10 
Helyi önkormányzatok 81,67 83,48 54,33 48,92 
Közjogi szerv 76,76 71,37 25,52 24,98 
Közszolgáltató 62,39 55,56 30,23 27,91 
Egyéb ajánlatkérők 87,48 93,37 81,04 34,64 

 
Az eljárásszám tekintetében a kkv-k által elnyert közbeszerzések aránya a közszolgáltatók      
(-6,8%), a közjogi szervek (-5,4%) és a központi költségvetési szervek (-3,67) esetében 
csökkent, míg az egyéb ajánlatkérők (5,9%) és a helyi önkormányzatok beszerzésein (1,8%) 
belül növekedett. 
 
A mikro-, kis- és középvállalkozások mindegyik ajánlatkérői kör esetében kisebb részesedést 
értek el a beszerzések összértékéből, közülük is a legnagyobb (-46,4%) visszaesés az egyéb 
ajánlatkérők beszerzéseinél tapasztalható, itt kell azonban megemlíteni, hogy ezen ajánlatérői 
csoport esetében a legkisebb az eljárások összértéke is. 
 
8. Környezetvédelmi és szociális szempontok 
 
A legújabb hirdetményminta rendelet mellékleteként megjelent tájékoztató az eljárás 
eredményéről c. hirdetményi sablon a Hatóság javaslatára kiegészült a környezetvédelmi és 
szociális szempontokat tartalmazó közbeszerzésekre vonatkozó adatmezőkkel, melyeket az 
ajánlatkérőknek a már az új Kbt. alapján megkezdett közbeszerzéseik esetében kell kitölteni. 
Fentiek következtében pontos adatokkal rendelkezünk a környezetvédelmi és szociális 
szempontokat tartalmazó uniós értékhatár alatt indult közbeszerzésekről. 
  
Az alábbi táblázat az ún. zöld és szociális szempontokat tartalmazó, közzétett eljárások adatait 
tartalmazza a nemzeti eljárásrendben, az új jogszabályi előírások szerint lefolytatott 
közbeszerzéseket figyelembe véve: 
 

 eljárások jellege 
eljárások 

száma 
(db) 

eljárások 
száma 
(arány) 

eljárások 
értéke (Mrd 

Ft) 

eljárások 
értéke (arány) 

zöld eljárások  465 10,1% 42,3 21,5% 
szociális szempontú 
eljárások 115 2,5% 13,7 7,0% 

 
Az ajánlatkérői csoportok esetében mind az eljárások számát, mind pedig értékét tekintve a 
közszolgáltatók vették figyelembe a legtöbbször a környezetvédelmi szempontokat 
közbeszerzéseiken belül. A lefolytatott eljárásaik 15,7%-a tekinthető zöld eljárásnak, ami az 
értéket tekintve 26,8%-os arányt jelent. 
 
A főbb beszerzési tárgyak szerinti csoportosítás alapján az építési beruházások esetében 
tartották leginkább szem előtt az ajánlatkérők a zöld szempontokat (az eljárásaik 15,3%-ában). 
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A szociális szempontok 115 eljárásban kerültek figyelembevételre, értékük meghaladta a 13 
milliárd Ft-ot.  
 
9. Központosított közbeszerzés 
 
Az alábbiak kizárólag a központosított közbeszerzésre feljogosított szervezet, a Közbeszerzési 
és Ellátási Főigazgatóság által a Közbeszerzési Hatóság rendelkezésére szolgáltatott 
információk ismertetésére szorítkoznak, az abban foglalt javaslatok, vélemények nem 
tekinthetőek a Hatóság álláspontjának. 
 
a)  2012. évi forgalmi adatok 
 
A központosított közbeszerzések alapján lebonyolított 2012. évi nettó összforgalom 70.789 
millió forint volt, amely az előző évihez képest mintegy 33,17 %-os forgalomnövekedést jelent. 
 

 
A központosított közbeszerzés előző ötévi (2008-2012.) forgalmi adatai 

(nettó millió Ft-ban) 
 

Termékcsoport 2008 2009 2010 2011 2012 

Információtechnológiai 
rendszerek és szolg. 45 635 48 154 44 017 22 341 34 593 

Kommunikációs 
eszközök és szolg. 2 130 1 384 2 077 1 749 851 

Irodatechnikai 
berendezések és szolg. 1 502 1 230 1 163 1 624 1 513 

Elektronikus 
közbeszerzési szolg. 1,2 6,3 1,7 0,1 0 

Irodabútorok 1 972 2 319 2 549 2 967 3 794 

Papíripari termékek és 
irodaszerek 3 595 1 495 2 670 2 295 3 429 

Gépjárművek 957 1 883 2 006 1 967 1 430 

Gépjármű-
üzemanyagok 14 318 9 935 7 679 13 922 18 090 

Egészségügyi termékek 2 224 2 809 3 169 3 199 3 688 

Utazásszervezések 2 182 2 391 2 500 3 092 3 402 

Mindösszesen 74 517 71 606 67 832 53 157 70 789 
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Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó 2012. évi forgalmi adatokat vizsgálva 
megállapítható, hogy az információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások termékkör 
forgalmában növekedés történt az előző évhez képest (43%). Az informatika termékcsoporton 
belül nőtt a számítógéprendszerek (67%-kal), a szoftverbeszerzés (21%-kal) forgalma, továbbá 
a nyomtatórendszerek valamint hálózati aktív eszközök tekintetében háromszoros 
forgalomnövekedés realizálódott. 
 
Az irodatechnikai berendezések és szolgáltatások termékkör (többségében fénymásoló 
berendezések és kapcsolódó szolgáltatásaik) forgalma 2012-ben ez előző évihez képest 7%-
kos csökkenést mutat. Mind a nyomtató rendszerek, mind pedig a fénymásoló rendszerek 
vonatkozásában biztosított volt az intézmények folyamatos ellátása. Ennek köszönhetően a 
beszerzések a központosított közbeszerzési rendszerben kerültek megvalósításra. 
 



31	  
	  

A kommunikációs eszközök és szolgáltatások termékkör forgalma 2012-ben az előző évhez 
képest 51%-kal csökkent, az elektronikus árlejtés kiemelt terméknél nem realizálódott 
forgalom. 
 
Az irodabútorok termékkör forgalma 1 000 millió Ft-tal növekedett az előző évihez képest. A 
forgalom mintegy 71%-át az önként csatlakozók képezték, a forgalomnövekedés egyértelműen 
az uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseknek tudható be, hiszen ennél a termékkörnél 
is érvényesültek a megszorító intézkedések. 
 
A papíripari termékek és irodaszerek termékkör forgalmában mutatkozó közel 50%-os 
forgalomnövekedés tapasztalható, melynek egyik oka az, hogy a vizsgált időszak egészére 
vonatkozóan volt hatályos keretmegállapodás, másik oka pedig az, hogy a keretmegállapodás 
2012. év végével merült ki, ezért az intézmények a lehetőségük szerint raktári tartalékot 
igyekeztek képezni a következő év első időszakára vonatkozóan. 
 
A gépjárművek termékkörben az előző évek forgalmához képest közel negyedével csökkent a 
forgalom 2012. évben. A csökkenés oka, hogy az előző években még hatályos szerződések 
közül több kimerült és a gépjárművekre vonatkozó szerződéses állomány jellemzően egyterű- 
és haszongépjárművekre vonatkozik, így a forgalom ezeknek a járműcsoportoknak az 
alakulását tükrözi. Elmondható, hogy a központosított szerződésekből történő beszerzések 
zöme az intézmények gépjárműveinek műszaki elhasználódása miatti cseréjére irányul. 
 
A gépjármű-üzemanyagok kiemelt termékkör forgalmában mutatkozó több mint 30%-os 
forgalom növekedés tapasztalható, amelynek az oka egyrészről az, hogy a szerződéshez több 
olyan a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti ún. önként csatlakozó 
intézmény is csatlakozott, akik korábban nem a központosított szerződésből vásárolták az 
üzemanyagot. A forgalom növekedésében fontos szerepet játszott továbbá, hogy a 
központosított szerződésből korábban is vásárló intézmények által beszerzett üzemanyag 
mennyisége évről-évre növekszik. 
 
Az egészségügyi termékeknél a forgalom több éve folyamatos emelkedést mutat, mely a 
szűkös költségvetési lehetőségek folytán az egészségügyi intézmények tudatosabb 
gazdálkodásának tudható be.  
 
Az utazásszervezések termékkörben a forgalom az előző évekhez viszonyítva tovább 
növekedett, az előző évhez képest 2012. évben ez összességében 10%-os forgalomnövekedést 
jelentett, amely alapvetően három okra vezethető vissza. Egyrészt a keretmegállapodás 
keretében megrendelt szolgáltatások mennyisége a kötelezett intézmények vonatkozásában a 
korábbi évek tendenciájához hasonlóan tovább növekedett, másrészt az elérhető 
kedvezmények miatt emelkedett az önként csatlakozó intézmények száma is, harmadrészt 
pedig az uniós támogatásból megvalósuló beszerzések növekedésének is köszönhető a 
forgalom emelkedése.  
 
 
b)  2012. évben kötött keretszerződések és keretmegállapodások száma 

 
2012. évben 14 szerződés (12 keretmegállapodás és 2 keretszerződés) megkötésére került 
sor a központosított közbeszerzésben.  
 
Az Üzemeltetés-technológiai Központosított Beszerzési Főosztály 2 keretszerződést (gépjármű 
üzemanyag; tankautós üzemanyag) és 6 keretmegállapodást (röntgen kontrasztanyag 
(Iobitridol); tisztító hatású műszer- és eszközfertőtlenítő szerek; egyszer használatos injekciós 
tűk, fecskendők; zárt vérvételi rendszerek; kötésrögzítő kötszerek; röntgen kontrasztanyagok) 
kötött 24 részteljesítésben. 
  
Az Információ-technológiai Központosított Beszerzési Főosztály 7 keretmegállapodást kötött 
12 részteljesítésben (szoftverlicencek beszerzése; elektronikus árlejtés; fénymásoló 
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rendszerek; nyomtató rendszerek, számítógépek; KGR IKM modul; mobil távközlési 
szolgáltatások beszerzése).  
 
 
c)  A központosított közbeszerzés elmúlt évi tapasztalatai, várható fejlődési irányok 
 
A központosított közbeszerzés a kormányzati célkitűzéseket adaptáló, teljesen átlátható és 
ellenőrizhető centralizált beszerzési forma, mely a kedvező ár, magas minőség és 
szolgáltatástartalom mellett gyors eseti intézményi beszerzéseket tesz lehetővé. Meggyorsítja 
az uniós források felhasználását is, időt- és költségmegtakarítást eredményez a szerződéseket 
használó mintegy ezer költségvetési intézmény részére. 
 
Több stratégiai terméknél csak 2011. és 2012. évben kerültek elindításra azok a központosított 
közbeszerzési eljárások, amelyek eredményeként az intézményi beszerzési igények folyamatos 
kielégítése 2011. és 2012. években biztosítottá vált. E mellett megkezdődött a központosított 
közbeszerzési rendszer átgondolása, megfelelő és rugalmas szabályozások kialakítása, a 
központi beszerző szervezet szerepvállalásának megerősítése. 
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d)  A központosított közbeszerzés révén elért megtakarítások mértéke 
 

A forintosított költségvetési megtakarítások hatásának mértéke a központosított közbeszerzés 
vonatkozásában csak becsülhető, mivel a megtakarítás mértékét az ajánlatadáskor a listaárhoz 
képest lehet vizsgálni, valamint a keretmegállapodásos eljárásoknál a kedvezmény mértéke a 
szerződés időszak alatt (keretmegállapodásos eljárások második részében) kedvező irányban 
még tovább változhat. 
 
 

Termékcsoportok Forgalom 
[nettó millió Ft] 

Átlagos 
kedvezmény 

[%] 
Személygépkocsi 50 15 

Haszongépjárművek 26 12,2 

Egyterű gépjárművek / mikrobuszok 239 25,5 

Gépjármű-flottaüzemeltetés 1 115 34 

Gépjárművek összesen 1 430 21,7 

Gépjármű-üzemanyag tankautós kiszállítással 2 805 1,4 

Gépjármű-üzemanyag és üzemanyagkártya 
töltőállomási kiszolgálással 15 285 3 

Gépjármű-üzemanyagok összesen 18 090 2,2 

Irodai asztalok, szekrények, tároló bútorok és 
ülőbútorok 3 794 20 

Irodabútorok összesen 3 794 20 

Számítógép-kiírópapírok 473 9,5 

Papírok, papíráruk, író-és irodaszerek 2 956 23,6 

Papíripari termékek és irodaszerek összesen 3 429 16,6 

Kötésrögzítő kötszerek, primer sebfedők 196 6,0 

Műtéti kötszerek 173 11,0 

Orvosi kesztyűk 885 24,0 

Infúziós és transzfúziós szerelékek 173 2,0 

Intravénás kanülök 179 3,0 

Tisztító hatású eszközfertőtlenítő szerek 196 3,0 

Röntgen-kontrasztanyagok 1 062 - 

Zárt vérvételi rendszerek 478 6,0 

Egyszer használatos injekciós tűk és fecskendők 346 2,0 

Egészségügyi termékek összesen 3 688 6,3 

Nemzetközi utazásszervezések 3 402 10,0 

Utazásszervezések összesen 3 402 10,0 
   
Üzemeltetés-technológiai Központosított 
Beszerzési Főosztály összesen 33 833 12,79 
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Termékcsoportok Forgalom 
[nettó millió Ft] 

Átlagos 
kedvezmény2 

[%] 
Számítógép-rendszerek 14 534 * 

Nyomtatórendszerek 2 106 * 

Szoftverek 14 611 * 

Aktív hálózati eszközök 3 341 * 

Információtechnológiai rendszerek és szolg. 
összesen 34 593  

GSM szolgáltatás 776 * 

GSM készülék 75 * 

Telefax  0 * 

Tetra rádióterminálok 0 * 

Kommunikációs eszközök és szolg. összesen 851  

Fénymásoló rendszerek 1 513 * 

Iratmegsemmisítő 0 * 

Irodatechnikai berendezések és szolg. összesen 1 513  

e-árlejtés 0  

Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások 0  

   

Információ-technológiai Központosított 
Beszerzési Főosztály összesen 36 957  

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Megjegyzés: A csillaggal jelölt termékköröknél a több száz, esetenként több ezer termék és szolgáltatás 
vonatkozásában igen eltérő kedvezmények realizálhatók, amelynek következtében, az átlagos kedvezmény 
meghatározása nem értelmezhető, ill. félrevezető lehet. (egyes termékeknél, szolgáltatásoknál egyáltalán nincs 
kedvezmény /például szabad szoftverek esetében a termék ára 0, csak a hordozó árával kell kalkulálni, amiből 
számottevő kedvezmény nem nyújtható/, azonban vannak olyan termékek is, amelyeknél akár 70%-os kedvezmény is 
elérhető), ezért ezeknél a termékeknél nem került feltüntetésre adat. 
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e) A központosított közbeszerzési eljárásokban alkalmazott elektronikus árlejtések száma, és 
alkalmazási tapasztalatai 

 
A KEF 2012. évben 4 központosított közbeszerzési eljárásban alkalmazott elektronikus 
árlejtést: az Információ-technológiai Központosított Beszerzési Főosztályon nem került sor 
elektronikus árlejtés alkalmazására, az Üzemeltetés-technológiai Központosított Beszerzési 
Főosztályon 4 eljárásban került sor. 
 
Árlejtés hatása a központosított közbeszerzésben nem mérhető tekintettel arra, hogy a KEF a 
keretmegállapodásos eljárások első részét bonyolítja, így az árlejtés során elért árak még nem 
véglegesek, hiszen a keretmegállapodásos eljárás második részében lehetőség van az árak 
további csökkentésére. 
 
f)  A központosított közbeszerzés során érvényesített zöld szempontok, az ezekkel érintett 

közbeszerzések száma és értéke 
 
A 2012. évben indított ZÖLD eljárások száma 2, értéke pedig nettó 22 000 millió Ft volt. A KEF 
által bonyolított központosított közbeszerzési eljárásokban a jelenlegi technológiai színvonal 
mellett minden beszerzett termék megfelel a hatályos környezetvédelmi előírásoknak. 
 
Az Információ-technológiai Központosított Beszerzési Főosztályon a nyomtató-rendszerek 
(értéke nettó 4000 millió Ft), továbbá a számítógép-rendszerek (értéke nettó 18000 millió Ft) 
tárgyú eljárásokban kerültek környezetvédelmi szempontok alkalmazásra. Az alkalmazott zöld 
szempontok az ajánlati dokumentációk műszaki leírásában kerültek megfogalmazásra: az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 2002/96/EK irányelv, az elektromos és 
elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004 (IX.23.) 
Kormányrendelet előírásai, egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK irányelv feltételeinek 
teljesítése, alacsony ózon- és porkibocsátás (Blue Angel embléma <0,04mg/m3 
ózonkibocsátás) előírása. A számítógép-rendszerek tárgyú eljárásban továbbá a 1275/2008/EK 
(XII.17.) és a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos és 
elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő 
elektromosáram-fogyasztására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények, valamint 
az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelő 
értékeléséről szóló 79/1997 (XII.31.) IKIM rendelet előírásai. 
 
g)  A központosított közbeszerzések rendszerét szabályozó jogszabályi környezet változása 
 
A 14/2012 (VI.8) NFM utasítás keretében került meghatározásra az országosan kiemelt 
termékekre vonatkozó állami normatíva, valamint módosításra került a 32/2012 (XI.16) NFM 
utasítással az Utazásszervezések kiemelt termékkör. Ezen túlmenően 2012. évben további 
jelentős változás nem történt a központosított közbeszerzés szabályozásában. 
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10. A közbeszerzések átláthatósága és a közbeszerzési korrupció 
 
A Hatóság alapvető feladatai közé tartozik a közbeszerzési folyamatok figyelemmel kísérése és 
a jogszerű közbeszerzési magatartások támogatása, így évek óta kiemelt feladatának tekinti a 
közbeszerzések átláthatóságának, illetve a közbeszerzési korrupció helyzetének figyelemmel 
kísérését, a szükséges intézkedések azonosítását, és e téren a magyarországi helyzet javítását. 
A korrupció elleni küzdelemre az Európai Unió és az OECD is nagy hangsúlyt fektet, így a 
Hatóság különös figyelemmel kíséri e körben a nemzetközi szinten folytatott munkát, annak 
érdekében, hogy a hasznosítható eredményeket – amennyiben módjában áll – közzétegye, 
illetve lehetőség szerint a hazai gyakorlatban is meghonosítsa, és ezáltal is hozzájárulhasson a 
magyar közbeszerzési piac tisztaságának előmozdításához. 
 
A korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési 
Programjának elfogadásáról szóló 1104/2012. (IV. 6.) Korm. határozat nyomán a közszférában 
2012-ben különösen fokozott figyelmet kapott a korrupció elleni küzdelem. A Közigazgatás 
Korrupció-megelőzési Programja keretében az állami szervek szoros szakmai 
együttműködésének megvalósítás érdekében 2012-ben alakult meg a Korrupció-megelőzési 
Szakértői Munkacsoport. A Hatóság – figyelemmel a hivatkozott Korm. határozatban való 
érintettségére – kezdeményezte, hogy bekapcsolódhasson a Munkacsoport tevékenységébe, és 
aktívan részt vett a 2012-ben folytatott munkában. 
 
A Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjához kapcsolódóan a Hatóság munkatársai 
részt vettek az OECD által – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Közigazgatási 
Stratégiáért Felelős Helyettes Államtitkárságának koordinációjával – Budapesten szervezett 
tréningen is, mely a bejelentő-védelem nemzetközi helyzetét, az egyes államok kapcsolódó jó 
gyakorlatait mutatta be részletesen. 
 
A Hatóság részt vett az OECD Korrupció elleni küzdelemről szóló egyezménye végrehajtása 
értékelésének egyeztetésében is. Az ún. Phase 3, azaz harmadik körös értékelés keretében az 
OECD a Külföldi közhivatalnokok nemzetközi üzleti kapcsolatokban elkövetett vesztegetése 
elleni küzdelemről szóló egyezmény (Convention on Combating Bribery of Foreign Public 
Officials in International Business Transactions) és a 2009-es Vesztegetés elleni további 
lépésekről szóló ajánlás (Recommendations on further combating bribery) megvalósítása 
érdekében hazánkban tett lépéseket vizsgálta. A Hatóság e munkafolyamat aktív részeseként 
közreműködött az OECD Titkársága által a 2011-es munkafolyamat eredményeképp 2012 
januárjában megküldött értékelő jelentés észrevételezésében. 
 
Figyelemmel a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjára és a korrupció-ellenes 
küzdelem nemzetközi tapasztalataira, eredményeire, a Közbeszerzési Hatóság úgy ítélte meg, 
hogy szükség lenne kifejezetten a közbeszerzési területre érvényes etikai kódex 
összeállítására. A közbeszerzési etikai kódex célja iránymutatást adni a közbeszerzési eljárások 
résztvevőinek – ajánlatkérőknek és gazdasági szereplőknek egyaránt – arról, hogy miként 
tanúsíthatnak a közbeszerzési eljárások során etikus magatartást, ezzel is hozzájárulva a 
közpénzek hatékony felhasználásához, a közvagyon védelméhez, a közbeszerzési eljárások 
tisztaságához. A közbeszerzési etikai kódex ajánlás jellegű, az érintettek önként alávethetik 
magukat az abban foglaltaknak, illetve az alapján kidolgozhatják saját közbeszerzési etikai 
kódexüket. 
 
2012-ben a Hatóság így megkezdte a hazai Közbeszerzési etikai kódex összeállítását. A 
tervezet elkészítését a külföldi példák felkutatása előzte meg, ennek során összegyűjtésre 
kerültek az Európai Unió tagállamaiban és az azon kívüli országokban fellelhető, valamint a 
nemzetközi szervezetek által összeállított közbeszerzési tárgyú etikai kódexek is.  
 
A tartalom kialakítása tekintetében elsősorban az OECD által, kifejezetten közbeszerzési 
jogalkalmazók számára készített magatartási kódex szolgált alapul, figyelemmel arra, hogy az 
OECD korrupcióellenes és a közbeszerzések tisztaságáért folytatott tevékenysége 



37	  
	  

meghatározó irányvonalat képvisel Európában és a tengerentúlon egyaránt. Támaszként 
szolgált továbbá az Egyesült Királyság Beszerzésekért Felelős Okleveles Szervezetének 
(Chartered Institute of Purchasing and Supply) Etikai Kódexe3, Írország Nemzeti Beszerzési 
Szolgálatának Közbeszerzési Etikai Kódexe4, a Holland Beszerzési Szakemberek Szövetsége 
(NEVI) által készített Etikai Kódex5, illetve a Kanadában6 és Franciaországban7 e tárgyban 
készült etikai kódexek is.  
 
A Közbeszerzési etikai kódex tervezetét a Tanács részletesen megvitatta, és végül decemberi 
ülésén fogadta el azzal, hogy annak hatálybaléptetésére és közzétételére 2013 elején kerül sor. 
A Közbeszerzési Hatóság listát vezet a kódexet elfogadókról, mely listát honlapján közzéteszi 
és folyamatosan frissíti. A Kódex rendelkezései kizárólag azon gazdasági szereplőkre, 
ajánlatkérő szervezetekre terjednek ki, akik azt magukra nézve elfogadják, vagyis a csatlakozás 
önkéntes. Előnye azonban a csatlakozásnak az, hogy e tényt a Közbeszerzési Hatóság a 
honlapján közzéteszi, valamint lehetőséget ad számukra, hogy aktív részesei lehessenek a 
Kódex rendelkezései későbbi alakításának. Minden év augusztus 31. napjáig ugyanis a 
csatlakozók véleményezhetik a Kódex rendelkezéseinek érvényesülését, s az észrevételek 
mentén a Közbeszerzési Hatóság Tanácsa – amennyiben azt indokoltnak tartja – aktualizálja a 
Kódex tartalmát. A módosított Kódex a következő év január 1. napjával lép hatályba. 
 
A szakirodalom egyöntetűen hangsúlyozza a korrupció elleni küzdelemben a társadalmi tudat 
formálását és a képzések jelentőségét, a megfelelő szaktudás kialakítását; ez fokozottan igaz a 
közbeszerzésekben. A Hatóság így a 2012. évben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy 
oktatási tevékenysége segítségével hozzájárulhasson a közbeszerzési szakma fejlődéséhez, így 
számos szakmai fórumot, rendezvényt szervezett, a beszámoló oktatással foglalkozó részében 
részletesen kifejtetteknek megfelelően.  
 
11. Elektronikus közbeszerzés 
 
A Kbt. rendelkezései, illetve az elektronikus közbeszerzés szabályozási környezetét 
alapvetően meghatározó végrehajtási rendelet [ld. a közbeszerzési eljárásokban 
elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus 
árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint e rendelet 2011. 
december 22-i korrekciós módosítása] biztosítja a jogi hátteret a közbeszerzési eljárások 
elektronikus úton történő lefolytatásához. Összességében megállapítható, hogy jogi, 
szabályozási akadálya nincs az e-közbeszerzés alkalmazásának. Ugyanakkor a Hatóság 
ismeretei szerint a 2012. évben sem történt érdemi változás az e-közbeszerzés (illetve az 
elektronikus technikák) alkalmazása terén: részben vagy egészben elektronikus úton elvétve 
folytatnak le a hazai ajánlatkérők közbeszerzést. (Leginkább az elektronikus árlejtés fordul 
elő, illetve az ajánlat elektronikus adathordozón történő bekérése vagy az e-mailen keresztül 
történő kommunikáció. Ez utóbbiak azonban sem a hitelesség és biztonságosság 
szempontjából nem számítanak korszerűnek, sem további előnyökkel nem járnak az 
érintettek számára. Ezeket a megoldásokat ezért általában nem is szokás az e-közbeszerzés 
fogalomkörébe vonni.) A helyzet előmozdítása érdekében a Hatóság változatlanul fontosnak 
tartja, hogy legyen nemzeti akcióprogram és a területnek kijelölt felelőse. Emellett 
természetesen arra is szükség van, hogy az e-közbeszerzés bevezetésekor minden érintett 
szervezet bevonásra kerüljön.  
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3http://cips.org/Documents/CIPS_Code_of_Ethics.pdfhttp://cips.org/Documents/CIPS_Code_of_Ethics.pdfhttp://cips.o
rg/Documents/CIPS_Code_of_Ethics.pdf 
4 http://www.procurement.ie/publications/ethics-public-procurement 
5 http://www.nevi.nl/sites/default/files/Brochure_Gedragscode_2012_A5_UK.pdf 
6 http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/index-eng.html 
7http://www.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/E34C4D98-631D-459B-AA4E-
61C91D2F7BA0/1347/document_conseil-general-bas-rhin-guide-de-deontologie-achat-public-2011.pdf 
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A korábbi évek beszámolóiban írtakat fenntartva – a 2012. év hazai és nemzetközi tapasztalatai 
alapján – a Közbeszerzési Hatóság meglátása szerint akár már a piacon létező informatikai 
megoldásokkal is hatékony támogatást lehetne biztosítani az ajánlatkérők és ajánlattevők 
számára az egyes eljárási cselekmények széles körében az elektronikus úton történő 
információcseréhez.  
 
Az e-közbeszerzés elterjedése számos előnnyel jár, ezeket a korábbi években szintén 
részletesen kifejtettük. Felsorolásszerűen csak utalnánk a közbeszerzési folyamatok logikai 
átgondolására (illetve az ebből leszűrhető következtetésekre), a hibázási lehetőségek 
csökkentésére, az eljárások és az alkalmazott dokumentumok standardizálásából adódó 
előnyökre, az átláthatóság növekedésére és a verseny fokozódására, a statisztikai célból 
hasznosítható adatok körének bővülésére, a papíralapú ügyintézésből következő járulékos 
költségek csökkentésére stb.  
 
A Közbeszerzési Hatóság saját feladatai ellátása körében több éve lépéseket tesz az 
informatikai megoldások minél szélesebb körű alkalmazásának irányába. A hivatalos lapja, a 
Közbeszerzési Értesítő 2008. július 1-től hitelesen kizárólag elektronikus formában jelenik 
meg. 2004 óta működik az Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszer (EHR), amely a 
közbeszerzési hirdetmények (felhívások, tájékoztatók) elektronikus feladásához, illetve a 
közzététellel kapcsolatos egyéb ügyvitelhez biztosít on-line felületet. A Hatóság e rendszert 
használva továbbítja Az uniós hirdetményeket elektronikus úton az EU Hivatalos Lapkiadója 
részére. (E feladatainkhoz kapcsolódik, hogy 2010. január 1-től kötelező a hirdetmények 
elektronikus feladása.  
 
A Közbeszerzési Értesítő ingyenesen hozzáférhető honlapunkon, illetve az egyéb kereshető 
nyilvántartások is azt a célt szolgálják, hogy az érdeklődők naprakész információkhoz 
juthassanak a közbeszerzésekkel kapcsolatban - így például elérhetők az útmutatók, elnöki 
tájékoztatók, Európai Bírósági ítéletek, a különböző jegyzékek, névjegyzékek, jogorvoslati 
kérelmek és határozatok.) 
 
A tárgyévben több lényeges informatikai fejlesztés került átadásra, illetve bevezetésre a 
Hatóságnál.  
 
Új infóportált vezettünk be, mely a kor követelményeinek megfelelően szolgálja ki információs 
tartalommal a közbeszerzésben érintett különböző szereplőket. (Lehetőség van pl. a fentebb 
említett adatbázisokban történő változások nyomon követéséhez keresési feltételek 
elmentésére, illetve a felhasználó által beállított keresési feltételeknek megfelelő új 
adatok/dokumentumok megjelenésekor e-mailüzenet kérésére.) A portálon elérhető széles 
körű tartalmat a korábbi honlaphoz képest átstrukturáltuk annak érdekében, hogy a 
felhasználók gyorsabban megtalálják a számukra fontos információkat. Az említett kereshető 
nyilvántartások mellett a portálon elérhetők a Hatóság és a Döntőbizottság tevékenységével 
kapcsolatos információk, a hatályos jogszabályok, a különböző uniós jogi dokumentumok, a 
parlamenti beszámolók, a zöld közbeszerzéssel kapcsolatos anyagok, közbeszerzési képzéssel 
összefüggő anyagok stb. A portálra épülő, az ügyfelek számára kialakítandó további 
elektronikus szolgáltatások kifejlesztése folyamatos. A portálhoz kapcsolódó intranet és 
extranet belső tesztelése jelenleg is zajlik; e rendszerek támogatják a belső kommunikációt, 
illetve a belső/külső dokumentumok, levelezések, címtárak, stb. nyilvántartását (különböző 
jogosultsági szintnek megfelelően).  
 
Megkezdte működését az új, ún. Központi Bejelentkező rendszer (KBEJ), mely a Hatóság által 
biztosított elektronikus szolgáltatásokhoz nyújt regisztrációs, adat-karbantartási, illetve 
jogosultságkezelési felületet az ügyfelek számára. Szintén a 2012. év folyamán indult el a 
Közbeszerzési Adatbázis (KBA), mely a közbeszerzési eljárások központi nyilvántartását fogja 
össze: ennek részeként közbeszerzési eljáráshoz és ajánlatkérő szervezethez kapcsolódóan 
tárolja a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatokat és dokumentumokat. Erre az adatbázisra 
épülve új statisztikai riportkészítő program bevezetése is elkezdődött.  
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A Hatóság új elektronikus dokumentumkezelő rendszert vezetett be annak érdekében, hogy 
amennyire csak lehetséges, fokozatosan áttérjen a papíralapról az elektronikusra. 
A szoftveres környezet folyamatos fejlesztése mellett az informatikai infrastruktúra is átalakult 
annak érdekében, hogy egyrészt lényegesen magasabb szinten szolgálja ki a Hatóság a 
meglévő és a bevezetés előtt/alatt álló rendszereket, illetve ezek felhasználóit, másrészt hogy 
a kor technikai és biztonsági követelményeinek megfeleljen. 
 
12. A fenntartható közbeszerzések helyzete 
 
Az elmúlt évek során a közpénzek hatékony és átlátható felhasználásának, a verseny 
tisztaságának biztosítása mellett más társadalmilag-gazdaságilag hasznos szempontok (pl. 
környezetvédelmi, szociális szempontok) érvényesíthetősége is fokozatosan előtérbe került a 
közbeszerzési politikában. Az Európai Unió szintjén mára általánossá vált az a felfogás, hogy a 
közbeszerzési politika egyes felmerülő társadalmi problémák hatékony kezeléséhez is 
eszközként szolgálhat és a különböző szakpolitikák támogatója lehet. A fenntarthatósági 
szempontok közbeszerzések terén történő érvényesíthetősége három fő irányvonalat követ: 
zöld közbeszerzések, szociális szempontok alkalmazása a közbeszerzési eljárásokban és 
innovatív közbeszerzések.  
 
A Hatóság a fenntarthatósági szempontok közbeszerzésekkel való kapcsolatát folyamatosan 
nyomon követi, mind a nemzetközi trendek, mind a hazai szabályok alakulása vonatkozásában. 
A Hatóság célja, hogy a zöld és szociális szempontok figyelembevételének fontosságát, 
valamint az innovatív közbeszerzések alkalmazási lehetőségeit és az ezekre vonatkozó 
szabályozást megismertesse az érdeklődőkkel. A Hatóság kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a 
fenntarthatósági megfontolások minél szélesebb körben teret nyerhessenek a 
közbeszerzésekben is, így került a Hatóság 2011. évi beszámolójában a jövőre nézve 
megfogalmazott főbb célkitűzések körében külön kiemelésre a fenntarthatósági szempontok 
közbeszerzési eljárásokban való alkalmazási lehetőségének terjesztése. Erre tekintettel a 
Hatóság 2012-ben is aktív szerepet vállalt a fenntarthatósági szempontok alkalmazásának 
minél széles körben történő elterjesztésében.  
 
Zöld közbeszerzések 

 
Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az ajánlatkérő a 
beszerzési folyamat minden szakaszában figyelembe veszi a környezetvédelem szempontjait, 
és az életciklusuk során a környezetre lehető legkisebb hatást gyakorló megoldások 
keresésével és előnyben részesítésével ösztönzi a környezetbarát technológiák elterjedését és 
a környezetbarát termékek előállítását. A jelenleg hatályos irányelvek lehetővé teszik az 
ajánlatkérők számára környezetvédelmi szempontok figyelembevételét, előírását az egyes 
közbeszerzési eljárások során, melyre az Európai Bizottság is kiemelt hangsúlyt fektet. A 
közbeszerzési törvény az irányelvi szabályozásnak megfelelően lehetővé teszi az ajánlatkérők 
számára környezetvédelmi szempontok figyelembevételét közbeszerzési eljárásaik során 
[szerződéses feltételként, bírálati részszempontként, a műszaki leírás részeként, az 
alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési intézkedések alkalmazásának 
előírásával  (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén), az alkalmassági 
feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával]. 
 
A Hatóság a honlapján a már több éve működő zöld közbeszerzés menüpontban folyamatosan 
közzéteszi az újonnan megjelenő zöld beszerzéssel kapcsolatos tanulmányokat, publikációkat 
és a témával kapcsolatos hasznos linkeket. A Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának 
szerkesztésében havi rendszerességgel megjelenő internetes hírlevél (GPP News-Alert) a zöld 
közbeszerzéssel kapcsolatos legfrissebb híreket, az Európai Unió tagállamainak legújabb 
gyakorlati tapasztalatait tartalmazza. A hírlevél megjelenéséről és annak tartalmáról a Hatóság 
minden hónapban tájékoztatja az érdeklődőket, a teljes hírlevél a honlapunkon elérhető.  
 
A Hatóság 2012-ben bekapcsolódott a BuySmart+ program támogatásába. Az Intelligent Energy 
Europe Program által támogatott BuySmart+ projekt célja a környezettudatos, energia-hatékony 



40 

beszerzés népszerűsítése, a zöld beszerzések arányának növelése, ingyenes tanácsadás és 
információs csomagok, tréningek segítségével. A BuySmart+ program magyar partnere az 
Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ (Energiaklub), melynek célja a 
tudományos igényű, a legfrissebb nemzetközi tapasztalatokat is felhasználó háttéranyagok, 
elemzések és szakpolitikai anyagok előállítása és gyűjtése. Az Energiaklub 2012-ben a 
BuySmart+ programban történő együttműködés érdekében megkereste a Hatóságot is, az 
együttműködés keretei kijelölésre kerültek. A Hatóság a BuySmart+ program 
népszerűsítésében a honlapján hír formájában történő közzététellel, az Energiaklub e program 
keretében szervezett előadásanyagainak közbeszerzési szempontú véleményezésével, jó zöld 
közbeszerzési gyakorlati példák gyűjtésének kezdeményezésével és zöld közbeszerzést érintő 
tárgyú tréningekbe történő bekapcsolódás útján vesz részt.   
 
Amint azt a fentiekben említettük, az Európai Bizottság kiemelt hangsúlyt fektet a 
közbeszerzési eljárások során alkalmazott zöld szempontokra, ennek keretében hírlevelében 
rendszeresen közzéteszi az egyes tagállamok által rendelkezésre bocsátott jó gyakorlati 
példákat. A már hivatkozott BuySmart+ projekt szintén célul tűzte ki a jó zöld gyakorlatok 
összegyűjtését. Ezzel összhangban fordult az Energiaklub a Hatósághoz, arra kérve, hogy 
nyújtson segítséget a hazai zöld közbeszerzési jó gyakorlati példák feltérképezésében és 
összegyűjtésében. 
 
A Hatóság a Magyarországon lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásokban alkalmazott zöld 
szempontok, illetve az azok kapcsán kialakult és kialakulóban lévő jó gyakorlatok tekintetében 
információgyűjtésbe kezdett 2012 novemberében. A rendelkezésünkre álló statisztikai adatok 
alapján először olyan ajánlatkérőket kerestünk meg, melyek vagy nagy értékű közbeszerzési 
eljárásban, vagy több eljárásban is alkalmaztak környezetvédelmi szempontot. A fenti 
megkeresést követően – szintén novemberben – további 100 szervezetet kerestünk fel a 
közbeszerzési eljárásaik során esetlegesen alkalmazott zöld szempontú tanúsító védjegyre 
történő hivatkozásokkal kapcsolatos és általában, környezetvédelmi szempontok 
alkalmazásával összefüggő tapasztalataik megküldése érdekében, figyelemmel arra, hogy a 
zöld eljárásokban különösen lehetőség nyílik az ökocímkék révén a védjegyekre való 
hivatkozásra. A megkeresés kiterjedt a zöld közbeszerzési eljárás leírására, az alkalmazott 
zöld szempont(ok)ra, az elért eredmények, illetve a következmények és tanulságok 
elemzésére.  
 
A beérkezett válaszok alapján megállapítható, hogy a zöld közbeszerzési eljárásokban jellemző 
az alkalmassági feltételek rögzítése körében a környezetvédelmi vezetési (környezetközpontú 
irányítási) rendszernek való megfelelés előírása (ISO 14001, vagy azzal egyenértékű 
környezetirányítási rendszer megkövetelése), illetve egyes zöld szempontok (pl. mérgező és 
veszélyes anyagokra vonatkozó tilalom, zajterhelésre vonatkozó előírások rögzítése) műszaki 
előírásként vagy szerződéses feltételként történő rögzítése.   
 
a) Szociális szempontok a közbeszerzésekben 
 
A közbeszerzési eljárásokban lehetőség nyílik a szociális szempontok figyelembevételére is. Az 
Európai Unió a szociális felelősségvállalás vonatkozásában az alábbi célkitűzéseket emeli ki: 
jobb foglalkoztatási lehetőségek, emberhez méltó munka, a szociális és munkajogi szabályok 
betartása, szociális egyenlőség, korlátoktól mentes és tiszta, igazságos verseny. Az uniós és a 
hazai közbeszerzési jog is nyitott az ajánlattevővel, illetve a közbeszerzés tárgyával összefüggő 
szociális felelősség irányában.  
 
A Hatóság 2012. január 1-jétől gyűjti a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott szociális 
szempontokra vonatkozó statisztikai adatokat is. Az ajánlatkérő a nemzeti eljárásrendben 
lebonyolított eljárások eredményéről szóló tájékoztatóban köteles megadni, hogy az eljárásban 
alkalmazott-e szociális szempontot. A statisztikai adatgyűjtésen túl a Hatóság kiemelt 
figyelmet fordít arra, hogy az érintetteket megfelelően tájékoztathassa a szociális szempontok 
közbeszerzési eljárásokban való érvényesítésének lehetőségeiről. Ennek keretében 2012-ben 
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is nyomon követte az e tárgykörben készülő uniós kiadványokat és nemzetközi szakirodalmat, 
és az azokkal kapcsolatos információkat honlapján is közzétette. 
 
b) Innovatív közbeszerzések 
 
Az innovatív közbeszerzés az innovatív termékek és szolgáltatások közbeszerzési piacnyerését 
szolgálja. Az innovatív megoldások térhódítása érdekében az Európai Unió az innovatív 
közbeszerzések elősegítésére is fokozott figyelmet fordít.  
 
A hatályos szabályozás alapján az innovatív megoldások kialakítását segítheti az, ha az 
ajánlatkérők új megoldásokat igénylő beszerzési igényeiket versenypárbeszéd lefolytatásával 
valósítják meg. Ezen eljárás tágabb teret enged a tárgyalások folytatásának, az igények 
specifikus meghatározásának. A szerződések értékét tekintve megállapítható, hogy az utóbbi 
években uniós szinten jelentősen megnövekedett a versenypárbeszéd alkalmazása, azonban a 
hazai tapasztalatok e téren még nem számottevőek.  
 
Szintén az innovatív megoldások beszerzését támogatja a pre-commercial procurement – 
kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (PCP), mely a közbeszerzési eljárást megelőző 
olyan versenyeztetési folyamat, mely a közbeszerzési törvény hatálya alóli kivételi körre épül 
(Kbt. 9. § (5) bekezdés f) pontja). A PCP eljárások nagy előnye, hogy az ajánlatkérők nem 
kötelesek a közbeszerzésekre vonatkozó szigorúbb szabályozást alkalmazni, így a PCP 
eljárások jóval rugalmasabbak a közbeszerzésekhez képest. A PCP eljárások lebonyolítására 
már számos nemzetközi példa ismert, hazánkban a Nemzeti Innovációs Hivatal tervezi, hogy a 
közeljövőben egy PCP eljárás lefolytatását koordinálja, ennek okán kiemelt érdeklődéssel 
vizsgálják az új lehetőséget. 2012-ben a PCP témakörében egy előremutató szakmai 
együttműködés jött létre a Hatóság és a Nemzeti Innovációs Hivatal között. 
 
 
Az innovatív közbeszerzések támogatását és minél szélesebb körben történő terjesztését a 
Hatóság is kiemelt feladatként kezeli, ennek érdekében az Európai Uniónak a témával 
kapcsolatos gyakorlati eszközeit, hasznos linkjeit, előremutató példáit honlapján, külön 
menüpontban is közzéteszi. 
 
A Hatóság képviselői 2012-ben is több, fenntarthatóság jegyében szervezett hazai és 
nemzetközi fórumon vettek részt, illetve szervezetünk több alkalommal előadó delegálásával is 
aktívan közreműködött e témakör rendezvényein.  
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III. Fejezet 

 
A Közbeszerzési Hatóság tevékenysége a beszámolási időszakban 

 
 

1. Jogszabályok módosításának kezdeményezése, illetve jogszabálytervezetek 
véleményezése 

 
A Kbt. 172. §-ának (1) bekezdése értelmében a Közbeszerzési Hatóság feladata, hogy a 
közérdeket, az ajánlatkérők és ajánlattevők érdekeit figyelembe véve, hatékonyan 
közreműködjön a közbeszerzési politika alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások 
kialakításában és elterjesztésében, elősegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon 
történő elköltését. 
 
A hivatkozott, általános jelleggel megfogalmazott feladat konkrét tartalmát a szóban forgó § 
(2) bekezdése rögzíti, s az a) és b) pontokban a következőket mondja ki. A Hatóság keretében 
működő Tanács figyelemmel kíséri e törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az 
arra jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását, 
illetőleg véleményezi a közbeszerzésekkel és a Tanács működésével kapcsolatos 
jogszabálytervezeteket, valamint jogszabály-koncepciókat. 
 
a) A közbeszerzési törvény módosulásairól 
 
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 2012. január 1-jei hatállyal lépett hatályba, annak módosításai 
2012. évben jellemzően pontosításokat tartalmaztak, így feltételezhetően ezen okból a 
jogalkotó a Kbt. 2012. május 1-jével, július 6-ával, illetőleg 2013. január 1-jével történő 
módosításainak tervezetét nem küldte meg a Közbeszerzési Hatóság részére véleményezésre. 
 
b)  A közbeszerzési törvény végrehajtási rendeleteinek a véleményezése 
 
2012-ben három alkalommal véleményezett a Hatóság Kbt. felhatalmazása alapján alkotott 
rendeleteket. Ezeket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közbeszerzés-stratégiai és 
Tájékoztatási Főosztálya a közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár nevében (a 
továbbiakban: jogalkotó) küldte meg. 
 
2012. január 12-én vettük kézhez a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzéseinek 
sajátos szabályairól szóló kormányrendelet tervezetét. Részletes módosítási és pontosítási 
javaslatainkat 2012. január 16-án küldtük meg a jogalkotónak. A rendeletet a Kormány február 
16-án fogadta el.  
 
Ezt követően 2012. január 17-én a kórházi gyógyszer- és orvostechnikai eszköz beszerzések 
országos központosított rendszeréről szóló kormányrendelet tervezet érkezett meg a 
Hatósághoz, mely anyag tekintetében január 18-án szintén részletes – a Kbt., a Ptk., valamint a 
központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és 
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm.rendelet rendelkezései alapján is megvizsgált – 
véleményezést tettünk. A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő 
gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított 
rendszeréről szóló Korm.rendelet március 28-án került elfogadásra. 
 
A jogalkotótól 2012. február 8-án kapta meg a Hatóság véleményezésre a központosított 
közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 
168/2004. (V. 25.) Korm.rendelet módosításáról szóló kormányrendelet tervezetét. 
Észrevételeinket a 2012. február 13-án kelt és egyben megküldött levélben tettük meg. 
 



43	  
	  

c) További, a közbeszerzéseket érintő jogszabály-véleményezés 
 
Szintén a jogalkotó küldte meg véleményezés céljából 2012. augusztus 23-án az építésüggyel 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztést. Tekintettel arra, hogy 
az előterjesztés 10. pontjában foglaltak érintették a közbeszerzések szabályozását, így 
kizárólag az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet 
módosításának tervezetében foglalt két lényegi pontjára tettünk észrevételeket, melyeket 2012. 
augusztus 24. napján továbbítottunk az előkészítésért felelős Belügyminisztérium 
közigazgatási államtitkárának. A válaszunkban az építtetői fedezetkezelés intézményének 
közbeszerzési eljárásokba való újbóli bevezetése kapcsán jeleztük az előkészítő felé a korábbi 
(2009-2010.) rendszer során felmerülő problémákat. Kifejeztük továbbá aggályainkat a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartási körének bővítésével kapcsolatosan, mely szerint a 
kamarai nyilvántartás olyan nyilatkozatokkal, dokumentumokkal egészülne ki, amely – többek 
között – a vállalkozók közbeszerzési eljárásokban való részvételét is elősegíti. 
 
Társadalmi egyeztetés keretében az igazságügyért felelős államtitkár 2012. február 8-án 
küldte meg véleményezésre az új Büntető Törvénykönyv tervezetét. Érdemi észrevételt a 
Tervezet 477. §-ának (2) bekezdéséhez fűzött a Közbeszerzési Hatóság, amely jogszabályhely a 
versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban tényállásához 
kapcsolódó rendelkezést tartalmazott. Válaszlevelünket 2012. március 8-án küldtük meg az 
előkészítésért felelős államtitkárnak. 
 
d) Egyéb – a Közbeszerzési Hatóság működését, feladatkörét érintő – jogszabály-
véleményezések 
 
2012. április 17-én vettük kézhez a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló előterjesztést, melyre adott észrevételeinket 
a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkárának 2012. április 18-án küldtük 
meg. 
 
A Belügyminisztérium Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztálya küldte meg 2012. 
október 12-én a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és 
a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és 
szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) 
Korm.rendelet módosításáról szóló kormányrendelet tervezetét. Észrevételeinket 2012. 
november 6-án kelt válaszlevelünkben adtuk meg. 
 
2012. október 19-én érkezett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi 
közigazgatásért és választásokért felelős államtitkárától a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvény 
tervezete. A tervezetre adott valamennyi megjegyzésünk érdemben érintette a Ket. módosítani 
tervezett rendelkezéseit. Ezeket 2012. október 25-án küldtük meg. 
 
2012. november 8-án a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára küldte meg a 
Hatóság részére az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvény tervezetét. 2012. november 9-i válaszunkban érdemi észrevételt nem tettünk, csupán 
javítani kértük a jogszabályban (Közbeszerzések Tanácsa helyett) a Közbeszerzési Hatóság 
elnevezését.  
 
2012. november 10-én a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára az 
államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet tervezetét küldte meg részünkre. 
Tekintettel arra, hogy az abban foglaltak a Kbt. alkalmazásával közvetlenül összefüggő 
kérdéskört nem érintettek, nem tettünk észrevételeket, s e tényről 2012. november 16-án 
tájékoztattuk államtitkár asszonyt. 
 
2012. december 10-én korrekciós, pontosítási javaslatokat tett a Közbeszerzési Hatóság az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 
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módosításáról szóló előterjesztéshez, amelyet szintén a Nemzetgazdasági Minisztérium 
közigazgatási államtitkára küldött meg 2012. december 7-én. 
 
e) További véleményezések 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2012. január 12-én küldte meg a Hatóság részére a 
Bizottság 2011/875/EU végrehajtási határozatának (2011. december 16.) jogharmonizációs 
javaslatát a magyarországi postai ágazaton belül működő egyes pénzügyi szolgáltatásoknak a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alóli 
mentesítéséről. A jogharmonizációs javaslattal való egyetértő válaszunkat 2012. január 17-én 
küldtük meg az NFM közigazgatási államtitkárának. 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feladata, hogy a vállalkozói adminisztratív költségek 
csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programról szóló 
1405/2011. (XI. 25.) Korm.határozat 9. pontja alapján a közbeszerzéshez kapcsolódó vállalkozói 
adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések keretében kötőerővel nem bíró 
irányelveket dolgozzon ki és az ajánlatkérőknek éves beszámoló készítési kötelezettséget írjon 
elő. Ezen irányelveket az NFM március 1-jén küldte meg a Hatóság részére, s azokat 2012. 
március 14-i levelünkben részletesen véleményeztük. Ezt követően az NFM 2012. május 14-én 
bocsátotta rendelkezésünkre a végleges anyagot, azzal a kéréssel, hogy azokat a honlapunkon 
tegyük közzé. E kérésnek a Hatóság eleget tett, s az irányelvi útmutatás megtalálható a 
www.kozbeszerzes.hu oldalon, a Jogalkalmazás elősegítése menüpontban. 
 
A Gazdasági Versenyhivatal elnöke 2012. május 4-én a közbeszerzési eljárással összefüggő 
versenykorlátozó magatartások megelőzése és visszaszorítása érdekében néhány Kbt.-
módosítási javaslatot tett a nemzeti fejlesztési miniszter asszony felé, mely javaslatokat 
tájékoztatásul a közigazgatási és igazságügyi miniszternek, valamint a Közbeszerzési Hatóság 
elnökének is megküldte. A Közbeszerzési Hatóság a javaslatokat részletesen áttekintette, s a 
GVH felvetéseire – 2012. június 6-án kelt levelében – érdemben válaszolt, azzal, hogy a Hatóság 
elnöke a jövőre nézve kapcsolattartó személyeket is megjelölt, amennyiben a 
Versenyhivatalnak további észrevétele, kérdése lenne a Kbt. értelmezése, módosítása 
tárgyában. Válaszlevelünket másolatban mellékelve megküldtük a miniszter asszonynak is. 
 
A jogalkotó a Hatóság elnökének és gazdasági vezetőjének címezve küldte meg 2012. július 3-
án a központi költségvetési fejezetek és szervek bevételi rendszerének átalakításáról szóló 
előterjesztést, amely – többek között – a Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre induló 
eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat, mint közhatalmi bevételt központosítani 
kívánta. A Közbeszerzési Hatóság 2012. július 3-i válaszlevelében hangsúlyozta, hogy e 
rendelkezés sérti a Közbeszerzési Hatóság, mint autonóm jogállású szervezet, valamint a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, mint jogorvoslati fórum anyagi függetlenségét, s ezáltal a 
szakmai – így a Döntőbizottság esetében a pártatlan ítélkezési tevékenység – függetlenséget is. 
 
Az NFM Közbeszerzés-stratégiai és Tájékoztatási Főosztálya 2012. december 20-án 
véleményezés céljából megküldte a Hatóság részére a „Magyarországnak a Nyílt Kormányzati 
Együttműködés (Open Government Partnership) elnevezési nemzetközi kezdeményezés keretében 
teendő vállalásairól szóló akcióterv jóváhagyásáról” szóló kormány-előterjesztés tervezetét.  A 
tervezetben foglaltakat mind közbeszerzési jogalkalmazási, mind pedig informatikai 
szempontból megvizsgáltuk, s észrevételeinket 2012. december 21-én kelt levelünkben tettük 
meg. 
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2. A közbeszerzésekben résztvevők informálása, közérdekű bejelentések 
 
a) Szakmai tájékoztatás 
 
A Közbeszerzési Hatóság a jogalkalmazók tevékenységének megkönnyítése érdekében 
felvilágosítást nyújt a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályokra vonatkozó 
megkeresésekre. 
 
A beszámolási időszakban változatlanul nagyszámú megkeresés érkezett a Közbeszerzési 
Hatósághoz, annak ellenére, hogy a jogalkalmazók számára is köztudomású, a Titkárság 
szakmai véleményének jogi ereje, kötelező tartalma nincs. Ezt a válaszok minden esetben 
tartalmazzák, a Közbeszerzési Hatóság pedig a honlapján külön is felhívta erre az érintettek 
figyelmét. Mindez arra enged következtetni, hogy a közbeszerzési eljárások résztvevői számára 
ennél fontosabb, hogy kérdéseik megítéléséhez támpontot kaphatnak egy független szakmai 
szervezettől, még akkor is, ha ezzel a döntés felelőssége nem változik. 
 
A szakmai véleményt kérők köre meglehetősen színes képet mutat. 2012-ben is gyakoriak 
voltak az állami-önkormányzati szférából érkező megkeresések, ugyanakkor nagyszámú 
tájékoztatáskérés érkezett az ajánlattevői kört lefedő cégektől is, illetve egyéb gazdálkodó 
szervezetektől. Kiemelendő az is, hogy számos megkeresést kaptunk közbeszerzési 
szakértelemmel rendelkező személyek, szervezetek részéről is, aminek indokát az új Kbt. 
megújult szabályozásával kapcsolatban felmerülő kérdésekben látjuk. 
 
A 2012-ben adott szakmai tájékoztatások tartalmáról általánosságban elmondható, hogy az 
igen gyakran felmerült problémakörök a 2012. január 1-jén hatályba lépett új Kbt.-hez 
köthetőek, amely a közbeszerzés teljes rendszerét átalakította. 
 
Csakúgy, mint a Kbt. 2011 nyári kihirdetését követő időszakban, a 2012. évben is – a 
megkeresések tapasztalatai alapján – gondot jelentett a jogalkalmazók számára a Kbt. 6. §-a 
alapján az ajánlatkérői besorolásuk. Számos megkeresés érkezett a Kbt. 18. § (2) 
bekezdésében megfogalmazott új, egybeszámítási szabályozással kapcsolatosan is, kiváltképp 
az „egy időben merül fel” fordulat, a „hasonló áruk beszerzése vagy szolgáltatások 
megrendelése”, valamint az „ugyanazon építési beruházás” kifejezések kapcsán. Számos 
kérdés érkezett a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint (2) bekezdésében foglalt 
adóelkerülés, valamint az átláthatatlan tulajdonosi szerkezet kiküszöbölése elleni 
intézkedésként értelmezhető kizáró okok kapcsán is. Szintén felmerült problémaként a 
közszolgáltatói szerződésekkel kapcsolatos szabályozás néhány problémaköre, mint például a 
kivételi köröket meghatározó rendelkezések, a támogatott beszerzések kérdései, a Kbt. 9. § (1) 
bekezdés k) pontjának in-house tényállásai, valamint a Kbt. 126. §-ában megjelenő biztosítékok 
köre. Kiemelt kérdésként merült fel továbbá a Kbt. 55. § (5), valamint (6) bekezdéseiben 
megjelenő – a régi Kbt. erőforrást nyújtó szervezetet felváltó – kapacitást biztosító szervezet 
fogalma, valamint az ahhoz kapcsolódó egyes kérdéskörök. 
 
Az előző évekhez képest változatlanul gyakran merült fel kérdésként cafeteria rendszerébe 
tartozó munkáltatói juttatások beszerzése. 
 
A fenti problémakörhöz kapcsolódóan problémát jelentett a Széchényi Pihenő Kártya 
kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV.12.) Korm. rendelet 
szabályainak értelmezése a közbeszerzési kötelezettség, valamint a beszerzés tárgyának 
meghatározása tekintetében, valamint az Erzsébet-utalvány kibocsátásról szóló 39/2011. (XII. 
29.) KIM rendeletre vonatkozó egyes kérdések.  
 
A beérkezett kérdések tanúsága szerint a 2012-es évben is sok problémát okozott az 
ingyenesen hozzáférhető közhiteles elektronikus nyilvántartások beazonosítása. Ez abból 
adódik, hogy a közhiteles nyilvántartásnak jelenleg nincsen jogszabályban meghatározott 
definíciója, így az adott nyilvántartás vezetését előíró jogszabálynak kell a közhitelességet 
rögzítenie. 
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Előzőeken túl visszatérő témaként jelentkeztek az iratbetekintéssel, a hiánypótlással, az 
aránytalanul alacsony összegű ellenszolgáltatás esetére irányadó szabályokkal, az újonnan 
piacra lépő cégek alkalmasságának megítélésével, a keretmegállapodásos eljárással, az 
alvállalkozókkal, valamint a közbeszerzési szerződés módosításával, illetve a szerződést kötő 
felek valamelyikénél bekövetkező jogutódlással összefüggő megkeresések. 
 
A Közbeszerzési Hatósághoz érkező megkeresések folyamatos visszacsatolást jelentenek a 
jogalkalmazók részéről a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok gyakorlati 
érvényesülésére, valamint a közbeszerzések gazdasági környezetben való működésére. Ennek 
jelentőségét pedig abban látjuk, hogy ily módon a Hatóság a leszűrt tapasztalatokat a 
jogalkotás folyamatába becsatornázva képes hozzájárulni a jogszabályfejlesztés jövőbeni 
irányainak meghatározásához. Mindemellett a beérkező tapasztalatok fontos szerepet 
játszanak a jogalkalmazók munkáját segítő általános érvényű anyagok (útmutatók, 
tájékoztatók) elkészítésében is. Összegezésképpen megállapítható, hogy bár a Közbeszerzési 
Hatóság állásfoglalásai nem helyettesíthetik az egyes eljárások lefolytatásához szükséges 
szakértelmet, mégis jelentős segítséget nyújtanak (főleg) a kisebb ajánlatkérők és ajánlattevők 
– ezen belül is a kis- és középvállalkozások – számára a közbeszerzési eljárások jogszerű 
lefolytatásához és a jogérvényesítéshez. 
 
b) Telefonos ügyfélszolgálat 
 
A Közbeszerzési Hatóság a jogalkalmazók munkáját támogatva telefonos ügyfélszolgálatot tart 
fenn, összhangban azzal az uniós elvárással, mely megköveteli a tagállamoktól, hogy a 
közigazgatás a szolgáltató funkciójához kapcsolódóan alakítsa ki a megfelelő intézményi 
struktúrát a hozzá fordulók igényeinek gyors és szakszerű kielégítése érdekében. A 
Közbeszerzési Hatóság Titkársága által ingyenesen nyújtott, és a közbeszerzési eljárásban 
érdekelt valamennyi személy, illetve szervezet számára hozzáférhető szolgáltatást 2012-ben is 
sokan vették igénybe. Bár a telefonos ügyfélszolgálat ideje alatt beérkező, körülbelül 40-50 
telefonos megkeresés kapcsán a Titkárság minden alkalommal hangsúlyozza, hogy a 
Közbeszerzési Hatóság hatásköre nem terjed ki az egyedi ügyekben való álláspont kifejtésére, 
így a válasz kizárólag az általános jellegű jogalkalmazási kérdések tisztázására irányulhat, a 
tapasztalat azt mutatja, hogy sokszor pusztán az „együttgondolkodás”, az irányadó jogszabályi 
kötelezettségekre való figyelemfelhívás hasznos segítséget jelent az ügyfeleknek. 
 
Tapasztalatunk szerint a help-desk szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek bizalommal fordulnak a 
Közbeszerzési Hatósághoz, mint független szakmai szervezethez és élnek az azonnali 
konzultáció lehetőségével. A telefonos megkeresések jelentőségét mindemellett leginkább 
abban látjuk, hogy azok egy-egy új szabály, módosulás hatályba lépését követően nyomban 
jelzik a gyakorlati alkalmazás során jelentkező problémákat, amelyek a Közbeszerzési Hatóság 
számára fontos eligazításul szolgálnak a feladatai és a szükséges intézkedések kijelölése 
szempontjából. 
 
c) Közérdekű bejelentések 
 
A Közbeszerzési Hatóság elnöke Kbt. 140. §-a (1) bekezdésének a) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását kezdeményezheti, 
ha a feladatköre ellátása során a Kbt.-be ütköző magatartás vagy mulasztás jut tudomására. 
 
A 2012. év fő tendenciáinak elemzése előtt meg kell említeni, hogy a 2012. január 1-jén 
hatályba lépő Kbt. a jogorvoslati rendszer szabályait is érintette. Ezek közül kiemelendő 
egyrészt, hogy a jogorvoslati eljárást kezdeményezők köre bővült a legfőbb ügyész 
személyével, másrészt, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke nőtt.  
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A Közbeszerzési Hatósághoz érkezett közérdekű bejelentések kapcsán az alábbi 
megállapítások tehetőek. 
 
A Közbeszerzési Hatóság az állampolgári bejelentések, panaszok kivizsgálása során az európai 
uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 
2004. évi XXIX. törvény 141-143. §-ai szerint jár el. 
 
Közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a Közbeszerzési Hatósághoz, mely bejelentéseket a 
Hatóság rövid úton megvizsgálja, majd – amennyiben nem névtelen a megkeresés – az 
alaposnak tűnő bejelentés, illetve az annak vizsgálata során feltárt esetleges – vélelmezett – 
jogsértés alapján jogorvoslati eljárás kezdeményezését javasolja a Hatóság elnökének. Egyúttal 
a Hatóság értesíti a bejelentőt a megtett intézkedésekről, illetőleg annak mellőzésének 
indokairól. 
 
2012. év folyamán 73 közérdekű bejelentés érkezett a Közbeszerzési Hatósághoz. Ezekben 
jellemzően a szükséges intézkedések megtételét, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság 
hivatalból való eljárásának kezdeményezését kérték a Közbeszerzési Hatóság elnökétől. 
 
A Hatóság elnöke a bejelentésben foglaltak vizsgálata során több esetben élt a Kbt. 178. §-ának 
(2) bekezdésében foglalt jogosítványával, mely szerint közbeszerzéssel kapcsolatos ügyben 
minden szervezet köteles számára 15 napon belül tájékoztatást adni. 
 
Abban az esetben, ha a bejelentés vagy a bejelentéssel érintett (jellemzően ajánlatkérő) 
szervezet tájékoztatása alapján megalapozottan következtetni lehetett a Kbt. megsértésére, a 
Közbeszerzési Hatóság elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárását 
kezdeményezte. 2012-ben a Hatóság elnöke a közérdekű bejelentések alapján összesen 12 
esetben látta indokoltnak jogorvoslati eljárás kezdeményezését. Ebből nyolc esetben állapított 
meg jogsértést a Közbeszerzési Döntőbizottság, kettő esetben mondta ki a jogsértés hiányát, 
illetőleg kettő alkalommal szüntette meg az eljárást, elkésettségre, illetve az ügyfélképesség 
hiányára tekintettel. A kérelmezettek közül ketten nyújtottak be keresetet a határozat ellen, 
amelyek jelenleg bírósági ügyszakban vannak a Fővárosi Bíróság előtt, a többi esetben a 
Közbeszerzési Döntőbizottság határozata jogerőre emelkedett. 
 
2012-ben a bejelentők személyét illetően megjegyzendő, hogy változatlanul alacsony a 
névtelen bejelentések száma; 2012-ben csupán kettő esetben fordult elő, hogy a bejelentő 
személye ismeretlen volt. Annak ellenére, hogy a 2004. évi XXIX. törvény 142. §-ának (6) 
bekezdése értelmében a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető, a Közbeszerzési Hatóság a 
névtelen bejelentések esetében is minden esetben megvizsgálta a hozzá érkezett beadványt, 
és amennyiben az megalapozott volt, megtette a szükséges lépéseket. 
 
A bejelentők között 2012-ben is alacsony a jogorvoslati eljárás indítására egyébként jogosult 
személyek/szervezetek száma. Az általuk megtett közérdekű bejelentések hátterében 
változatlanul az áll, hogy az eljárás résztvevői, illetve a potenciális ajánlattevők attól tartva, 
hogy egy esetleges jogorvoslati eljárás kedvezőtlenül befolyásolhatja a kiíróval való 
szerződéskötés esélyeit, nem szívesen élnek a jogorvoslati lehetőséggel. Ezzel együtt a 
Közbeszerzési Hatóság elnöke által képviselt álláspont szerint, a hivatalból történő jogorvoslat 
kezdeményezés intézménye nem szolgálhat a konkrét ügyben egyébként ügyfélképességgel 
rendelkező személyek jogérvényesítésének helyettesítésére. Ennek megfelelően az 
ügyfélképességgel rendelkező és még a jogorvoslati határidőkön belül kérelmet előterjesztő 
bejelentők jelzése alapján csak kivételes esetben indul hivatalból jogorvoslati eljárás. 
 
A beszámolási időszakban több bejelentésben is kifogásolták a közbeszerzési eljárás 
jogellenes mellőzését, jellemzően a Kbt. egybeszámítási szabályainak megsértését 
feltételezve. Négy esetben valószínűsíthető volt – az egybeszámítás szabályaira is figyelemmel 
– a Kbt. jogellenes mellőzése, amely jogorvoslati eljárás kezdeményezésének alapjául is 
szolgált. Ezekben az ügyekben a Közbeszerzési Döntőbizottság jogsértést állapított meg. A 



48 

közbeszerzési kötelezettséget érintették az ajánlatkérők által választott eljárásfajta jogalapját 
vitató bejelentések is. 
 
Több bejelentés érkezett az eljárást megindító felhívás túlzott mértékű, illetve objektív alapú 
értékelést nélkülöző alkalmassági feltételeire vonatkozóan, a közbeszerzési szerződés 
teljesítéséért járó ellenértékének kifizetése is több bejelentés tárgyául szolgált. Előzőeken túl – 
jellemzően az alkalmassági feltételek jogsértő megállapításához kapcsolódóan – több 
alkalommal sérelmezték a Kbt. alapelveinek, így a verseny tisztaságának és az 
esélyegyenlőségnek, valamint az egyenlő bánásmód követelményének a megsértését. Említést 
érdemel még, hogy a bejelentők többször gyanakodtak az ajánlattevők „összejátszására”, 
illetőleg az összeférhetetlenségi szabályok megsértésére. Továbbá 2012. évben is 
megfigyelhető volt, hogy a bejelentők nem konkrét közbeszerzési eljárással kapcsolatban 
emeltek panaszt, hanem általánosságban kifogásolták egy adott ajánlatkérő közbeszerzési 
gyakorlatát. Ilyen esetekben a Hatóság elnöke eljárás-kezdeményezési jogával nem tudott élni, 
azonban szükség szerint a jövőre vonatkozóan felhívta az ajánlatkérő figyelmét a Kbt. 
szabályainak betartására vagy a kifogásolt magatartástól való tartózkodásra. A panaszost 
minden esetben tájékoztatta a panasszal kapcsolatos szakmai álláspontjáról.  
 
Összességében megállapítható, hogy 2012-ben az előző évhez képest kevesebb számú 
jogorvoslati eljárás kezdeményezésére került sor a Hatóság elnöke által közérdekű bejelentés 
alapján, arányaiban azonban hasonló számú megalapozott közérdekű bejelentés érkezett a 
Közbeszerzési Hatósághoz 2012-ben, mint 2011-ben. 
 
3. Útmutatók, elnöki tájékoztatók kibocsátása 
 
A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 172. §-a (2) bekezdésének k) pontja értelmében az állami 
vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel egyeztetve a közbeszerzési jogszabályok 
alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a jogorvoslati döntésekből levonható tapasztalatok 
alapján, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, melyet a 
honlapján, továbbá a Közbeszerzési Értesítőben közzétesz. 
 
A Közbeszerzési Hatóság e hatásköre alapján a 2012. évben is folyamatosan figyelemmel 
kísérte a jogszabály-változásokat, valamint a hozzá beérkezett, a jogalkalmazók számára 
problémás, nehezen megítélhető kérdésköröket, és ennek megfelelően útmutatóit 
felülvizsgálta, szükség esetén módosította, illetve újat bocsátott ki, míg a már nem hatályos 
jogszabályi környezetnek megfelelőket – a honlapjáról elektronikusan továbbra is elérhető 
módon – archívumba helyezte. 
 
A közbeszerzés területét érintő, 2012. január 1-től alapjaiban megváltozott jogszabályi 
környezet indokolta a korábban közzétett útmutatók hatályos szabályokhoz igazítását. Az új 
szabályozási rendszerben a kizáró okok felsorolását a Kbt., míg a részletes igazolási módokat a 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet rögzíti. 
 
Tekintettel arra, hogy a kizáró okok körében a Közbeszerzések Tanácsa által korábban 
kibocsátott útmutatók a jogalkalmazói visszajelzések alapján az egységes jogértelmezést 
nagymértékben segítették, így a Közbeszerzési Hatóság, figyelemmel az új szabályozási 
struktúrára és módosult szabályokra, úgy ítélte meg, hogy a kizáró okok terén jelentősen 
támogatná mind az ajánlatkérőket, mind a gazdasági szereplőket a Közbeszerzési Hatóság 
hatályos szabályozásnak megfelelő új útmutatóinak kiadása. 
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A Közbeszerzési Hatóság 2012. évben a kizáró okok hatályos szabályainak megfelelően az 
alábbi útmutatókat bocsátotta ki: 
 

− A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró 
okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában 

 
−  A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró 

okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az 
Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők 
vonatkozásában 

 
A Közbeszerzési Hatóság az üzletrész átruházás útján megvalósított beszerzéseknek a Kbt. 
hatálya alá tartozásának, illetőleg az ajánlatkérők beszerzési igénye üzletrész átruházás útján 
történő kielégítésének megítélésével összefüggésben új útmutatót bocsátott ki: 
 

− A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az üzletrész átruházás útján megvalósított 
beszerzések Kbt. hatálya alá tartozásának megítéléséről 

 
A Közbeszerzési Hatóság a kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való sikeres 
részvételének elősegítése érdekében a részajánlattétel lehetőségének kötelező biztosítására 
vonatkozó rendelkezések alkalmazása tárgyában útmutatót bocsátott ki: 
 

− A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a részajánlattétel lehetőségének az ajánlatkérő általi 
kötelező biztosításával kapcsolatos kérdésekről 

 
A Kbt. 71. §-ának (6) bekezdése a Közbeszerzési Hatóság számára kötelezettségként írja elő, 
hogy az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához a ponthatárok közötti pontszám 
meghatározásának módszereiről, továbbá az ajánlatok elbírálásáról útmutatót készítsen. A 
Közbeszerzési Hatóság jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Kbt. 71. § (3) 
bekezdésének d) pontja szerinti módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról az alábbi útmutatót 
bocsátotta ki: 
 

− A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 
esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 

 
Tekintettel arra, hogy a Kbt. a korábbi szabályozáshoz képest eltérő módon határozza meg az 
ún. egybeszámítási szabályokat, a jogalkalmazás elősegítése érdekében a Közbeszerzési 
Hatóság az alábbi útmutatót bocsátotta ki: 
 

− A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály 
alkalmazásáról 

 
A Kbt., valamint az építési beruházások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2012. január 1-i hatállyal jelentős mértékben módosította a 
korábbi építési beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzési szabályozást. Az építési 
beruházásokkal kapcsolatos jogszabályi változások könnyebb áttekinthetősége érdekében a 
Közbeszerzési Hatóság az alábbi útmutatót bocsátotta ki a vonatkozó jogszabályi változásokról, 
ezek helyes értelmezéséről és alkalmazásáról: 
 

− A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 
2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól 

 
A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 172. §-ának (9) bekezdése alapján, a külpolitikáért felelős 
miniszterrel folytatott egyeztetéseknek megfelelően, az alábbi útmutatók keretében 
tájékoztatta a közbeszerzési eljárások résztvevőit a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi 
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szerződésekről, valamint azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás 
elkerüléséről szóló hatályos egyezménye van: 
 

− A Közbeszerzési Hatóság útmutatója Magyarországnak és az Európai Uniónak a 
közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről  

 
− A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak 

kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van  
 
Az útmutatók átfogó kérdésköröket rendező szerepén túl a Közbeszerzési Hatóság 
feladatkörén belül jelentős szerep jut az elnöki tájékoztatóknak, melyek a gyakorlat által 
előhívott témákban gyors és hatékony segítséget tudnak nyújtani a közbeszerzési eljárásban 
érintettek részére.  
 
A Közbeszerzési Hatóság elnöke a Kbt. 171. § (1) bekezdésének c) pontja alapján 2012. évben 
összesen hat tájékoztatót tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben a közbeszerzésekkel 
kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról. 
 
A 2012. évben kibocsátott elnöki tájékoztatók a következő kérdéskörökben adnak eligazítást: 

 
− a 2012. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról 
− a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység TEÁOR’08, TESZOR’08 és ÖVTJ’12 

szerinti besorolásáról 
− a 2011. évről szóló éves statisztikai összegezés megküldéséről 
− a tanúsító védjegyek közbeszerzési eljárásokban betöltött szerepéről 
− a Központi Bejelentkezési rendszerre történő áttérésről 
− a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosítás 

megkötésének kötelezettségéről és feltételeiről 
 
A Közbeszerzési Hatóság az előzőeken túl a már nem hatályos szabályozáshoz kapcsolódó, 
azonban korábban indult közbeszerzési eljárások esetében továbbra is eligazítást biztosító 
útmutatókat, elnöki tájékoztatókat archívumba helyezte. 
 
4. A közbeszerzési eljárásból hamis adatszolgáltatás, illetve hamis nyilatkozattétel 

miatt kizárt gazdasági szereplők, illetve a közbeszerzési eljárásban való 
részvételtől eltiltott ajánlattevők listájának vezetése 

 
A következőkben ismertetett tevékenységi területekkel kapcsolatosan a Közbeszerzési 
Hatóság mindenekelőtt a Tisztelt Országgyűlés figyelmébe ajánlja, hogy az azokra vonatkozó 
jogszabályi környezetet a Kbt. 2012. január 1-jei hatálybalépése kis mértékben érintette a 
korábbi szabályozáshoz képest, a beszámolási időszakban jogszabályi módosítás nem történt.  
 
A Közbeszerzési Hatóság 2012-ben is naprakészen vezette és honlapján elérhetővé tette a 
hamis adatszolgáltatás, illetve hamis nyilatkozattétel miatt kizárt gazdasági szereplők listáját, 
valamint Kbt. 172. § (2) bekezdésének e) pontjának ed) alpontja alapján a közbeszerzési 
eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját. 
 
A Hatóság e két tevékenysége a Kbt. következő rendelkezéseinek alkalmazásán alapult. 
 
 A Kbt. a kötelezően alkalmazandó kizáró okok között határozta meg  

− a korábbi közbeszerzési eljárásban való hamis adatszolgáltatást, illetve a hamis 
nyilatkozat tételét,  

− az adott közbeszerzési eljárásban való hamis adatszolgáltatást, illetve a hamis 
nyilatkozat tételét, valamint 

− az eltiltás hatálya alatt állást. 
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A Kbt. 56. § (1) bekezdésének j) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre 
jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, aki az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan 
hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát 
veszélyezteti. 
 
Az ajánlatkérőnek a Kbt. ezen pontja alapján meghozott döntéséről értesítenie kellett a 
Hatóságot az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában 
résztvevő szervezet  adatainak, a tárgyi közbeszerzési eljárás tárgyának és azonosítójának  és 
a kizárás időpontjának megjelölése mellett. 
 
A hamis adatszolgáltatásnak, illetve hamis nyilatkozattételnek az adott közbeszerzési 
eljárásból való kizáráson túl további, jövőben megindításra kerülő közbeszerzési eljárásokban 
való részvétel szempontjából is messzemenő következményei lehettek, mivel eltiltás hatálya 
alá kerülést eredményezhettek. 
 
A Kbt. ehhez kapcsolódóan kettő esetkört – Kbt. 56. § (1) bekezdés d) pont és Kbt. 56. § (1) 
bekezdés f) pont – szabályozott attól függően, hogy jogorvoslati kérelemben vitatták-e az 
ajánlatkérő hamis adatszolgáltatásra, illetve hamis nyilatkozatra tekintettel hozott döntését 
vagy pedig sem.  
 
A Kbt. 56. § (1) bekezdésének d) pontja szerint nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő az, aki a közbeszerzési 
eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; a Kbt. 56. § (1) 
bekezdésének f) pontja szerint pedig nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban az sem, aki 
korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig. 
 
A két imént ismertetett kizáró ok közötti alapvető lényegi különbség abban állt, hogy míg az 
előbbi megállapítására csak jogerős döntőbizottsági vagy bírósági határozat alapján 
kerülhetett sor, a másik esetkör fennállásához nem feltétlenül volt szükséges a jogerős 
határozat, ahhoz elegendő volt már az ajánlatkérő hamis adatszolgáltatásra, illetve hamis 
nyilatkozat megtételére vonatkozó döntése is.  
 
A hamis adatszolgáltatáson, illetve a hamis nyilatkozattételen kívül a Döntőbizottság vagy a 
bíróság jogerősen eltilthatta az ajánlattevőt a közbeszerzési eljárásokban való részvételtől 
akkor is, ha az ajánlattevő jogsértő magatartását jogerős határozatában két éven belül legalább 
két alkalommal megállapította [lásd a Kbt. 152. §-a (2) bekezdése f) pontja]. Ez esetben is a 
Kbt. 56. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti kizáró ok állt be a kizárt szervezettel, személlyel 
szemben. 
 
A Hatóság a fentiekben foglaltaknak megfelelően tehát a 2012. évben is két nyilvántartást 
vezetett.  
 
a) A közbeszerzési eljárásból hamis adatszolgáltatás miatt kizárt gazdasági szereplők listája 
 
Jóllehet a Kbt. a Hatóság számára kifejezetten csak az eltiltott ajánlattevők listájának vezetését 
írta elő, a Hatóság a nyilvánosság informálása érdekében nyilvántartotta és a közbeszerzési 
szereplők számára 2012-ben is elérhetővé tette a tudomására jutott kizárt szervezeteket, 
személyeket is.  
 
A bevezető részben már említésre került, hogy a Kbt. 56. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti 
kizáró ok bekövetkezését megalapozta már az is, ha az ajánlatkérő megállapította a kizáró ok 
fennforgását és az  kizárással érintett gazdálkodó szervezet nem vitatta jogorvoslati eljárás 
keretében az ajánlatkérő ezen döntését, nem volt tehát feltétlenül szükséges a hamis 
adatszolgáltatás tényének valamely jogalkalmazó szerv általi jogerős megállapítása.  
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A Hatóság a következő módon vezette az ajánlatkérőknek a Kbt. 56. § (7) bekezdésében előírt 
adatszolgáltatása alapján a hamis adatszolgáltatás, illetve hamis nyilatkozattétel miatt kizárt 
ajánlattevők listáját. Az ajánlatkérő bejelentése nyomán a Hatóság figyelemmel kísérte, hogy a 
kizárt szervezet, személy kezdeményezett-e jogorvoslati eljárást. Ha a jogorvoslati határidők 
eredménytelenül elteltek, akkor intézkedett a Hatóság arról, hogy a kizárt érdekelt gazdálkodó 
szervezet felkerüljön a listára. Megjegyzendő, ha az ajánlatkérő nem tett eleget a Kbt. 56. § (7) 
bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének a Hatóság felé, a kizáró ok ettől függetlenül 
bekövetkezett a kizárt szervezet, személy vonatkozásában. Ez azt jelenti, ha egy ajánlatkérő 
tudomására jutott egy másik ajánlatkérő kizárásról hozott döntése és az a Hatóság által 
vezetett listában nem volt feltüntetve, az ajánlatkérő jogszerűen állapíthatta meg a Kbt. 56. § 
(1) bekezdés f) pontja szerinti kizáró ok fennállását, természetesen akkor, ha az annak 
vitatására szolgáló jogvesztő jogorvoslati határidő már eltelt.   
 
Hangsúlyozni szükséges továbbá azt is, hogy a Hatóság az ajánlatkérő kizárásra vonatkozó 
döntésének jogszerűségét nem vizsgálhatta felül, azt tényként fogadta el. Kiemelendő, hogy a 
lista ténylegesen csak tájékoztató jelleggel bírt, tekintettel arra, hogy az az ajánlatkérők 
bejelentése alapján került összeállításra, azaz nem jogerős közigazgatási, vagy bírósági 
határozat képezte az alapját, ebből következően nem mentesítette az ajánlatkérőket azon 
kötelezettség alól, hogy a listában való szereplés valóságtartalmáról az egyes közbeszerzési 
eljárásaik során – a kizáró döntést meghozó ajánlatkérőtől való tájékoztatás kérésével – 
meggyőződjenek, mielőtt maguk is meghozzák a kizárásról szóló döntésüket.   
 
A Hatóság a beszámolási időszakban kilenc szervezetet rögzített a hamis adatszolgáltatás 
miatt kizárt ajánlattevők listájában, mely a korábbi beszámolási időszakban listába került kilenc 
szervezethez képest nem mutat növekedést. Ugyanakkor a bejelentések pl. 2011. évi 
alacsonyabb számához képest magasabb, változatlan száma reményeink szerint azt mutatja, 
hogy az ajánlatkérők továbbra is fontosnak, hasznosnak tartják a Hatóság által vezetett listát.  
 
A teljesség igényével megjegyzésre kívánkozik az, mivel a régi Kbt. 2009. április 1. napján 
hatályba lépett módosítását megelőzően a hamis adatszolgáltatás jogerős megállapítása nem 
vonta maga után a közbeszerzési eljárásban való részvételtől való kötelező eltiltást a 
Közbeszerzési Döntőbizottság által, a listában szerepelnek azok a 2009. április 1-je előtt indult 
közbeszerzési eljárásból hamis adatszolgáltatás miatt kizárt ajánlattevők is, akik a 
Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordultak jogorvoslatért, azonban a Közbeszerzési 
Döntőbizottság a hamis adatszolgáltatást – eltiltás alkalmazása nélkül – jogerősen 
megállapította.  
 
b) A közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listája 
 
A Hatóság e listában tehát a hamis adatszolgáltatás vagy hamis nyilatkozattétel miatt kizárt 
szervezeteket, személyeket, illetve két éven belül legalább két alkalommal jogsértő magatartás 
miatt jogerős közigazgatási határozattal, illetve jogerős bírósági ítélettel eltiltott gazdasági 
szereplőket tüntethette fel.  
 
A 2012. január 1-jétől az eltiltás részletszabályai a Közbeszerzési Döntőbizottság által 
kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési 
Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) 
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) kerültek megfogalmazásra. 
 
A Korm. rendeletben foglaltak szerint – a korábbi közbeszerzési szabályozáshoz képest új 
elemként megjelent – hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság az eltiltott szervezetet, személyt 
nem csak a jövőre nézve, hanem a vizsgált és a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások 
vonatkozásában is köteles eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, illetve a 
szerződés megkötésétől, ha az érintett eljárásokban az eljárás eredményének megküldésére 
még nem került sor. 
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Figyelemmel arra, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata annak meghozatala napján 
jogerős és végrehajtható, az eltiltott szervezet, személy már e naptól fogva nem vehet részt a 
közbeszerzési eljárásokban. Ezen listában a Közbeszerzési Döntőbizottság eltiltásról szóló 
határozata ellen keresetet benyújtó szervezetek, személyek is feltüntetésre kerülhettek, 
kivéve, ha az ügyben eljáró bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának 
végrehajtását felfüggesztette. Ez a gyakorlatilag azt jelentette, hogy a Hatóság kizárólag abban 
az esetben tüntethette fel az adott személyt vagy szervezetet a listában, ha kereset 
benyújtására nem került sor, vagy a kereset nem tartalmazott a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozata végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelmet, illetőleg a bíróság ezen 
kérelmi elemet elutasította. 
 
Az elmúlt éveket és a beszámolási időszakot tekintve, annak ellenére, hogy a régi Kbt. 2009. 
április 1-jén hatályba lépett módosítása bizonyos esetekben kötelezővé tette az eltiltás 
jogintézményének alkalmazását, a Közbeszerzési Döntőbizottság és a közbeszerzési ügyekben 
eljáró bíróságok meglehetősen ritkán éltek a közbeszerzési eljárásokban való részvételtől 
eltiltás szankciójával. Ez arra a jelenségre vezethető vissza, hogy a Közbeszerzési 
Döntőbizottság kizárólag akkor állapíthatta meg a közbeszerzési eljárásokban való részvételtől 
való eltiltás jogkövetkezményét, amennyiben a jogorvoslati kérelem a hamis adat szolgáltatása 
tényének megállapítására irányult és a jogorvoslati szerv a kérelemnek helyt adott jogsértés 
megállapítása mellett. Abban az esetben viszont, ha a kérelmező az ajánlatkérő által 
megállapított hamis adatszolgáltatás tényét vitatta, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy 
elutasította a kérelmet, vagy pedig az ajánlatkérő terhére állapított meg jogsértést. 
Érzékelhető, hogy ez utóbbi esetben a jogorvoslati szerv döntése nem vezethetett a hamis 
adatot szolgáltatott szervezettel szemben jogkövetkezmény alkalmazásához. Így elmondható, 
hogy az eltiltás jogkövetkezményének gyakorisága alapvetően a jogorvoslati kérelmek tartalmától 
függött. A 2012. január 1-jén hatályba lépett új szabályozás e tekintetben változást nem hozott.  
 
A Hatóság a 2012-ben a listában egy szervezetet, személyt sem rögzített, így a beszámolási 
időszak végén a nyilvántartásban - a beszámolási időszakot megelőző évhez hasonlóan - 
három szervezet szerepelt. 
 
A teljesség kedvéért említést érdemel, hogy az eltiltás jogkövetkezményét tartalmazza a Kbt. 
56. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott, az ajánlatkérő döntésétől függően 
alkalmazandó kizáró ok is. Eszerint eltiltott lehet az is, akinek tevékenységét a jogi személlyel 
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény alapján a bíróság 
jogerős ítéletében korlátozta. Az ezen okból eltiltott érdekelt gazdálkodó szervezetre 
vonatkozó információkat azonban nem a Hatóság által vezetett eltiltott ajánlattevők listája, 
hanem a cégjegyzék (cégkivonat, cégmásolat, cégbizonyítvány) tartalmazta. 
 
Végezetül megjegyzésre kívánkozik, hogy mindkét listában megtalálhatóak olyan gazdasági 
szereplők is, amelyekkel szemben a kizáró ok – a tilalmi időszak elteltének következtében – 
már nem áll fenn. A hamis adatszolgáltatás miatt kizárt szervezetek listájában ezen túlmenően 
szerepel néhány olyan szervezet, amely téves ajánlatkérői bejelentés vagy kizáró okkal érintett 
szervezet által előadottak alapján törlésre kerültek a listából. Ezen adatok megjelenítésének 
indoka, hogy a Hatóság fontosnak tartja a korábbi évek közbeszerzési eljárásait ellenőrző 
szervek munkájának támogatását, és ennek érdekében a honlapján fenntartja mindazon 
információkat, amelyek a közbeszerzési eljárások jogszerűségének vizsgálatához 
hozzájárulhatnak. 
 
5. A közbeszerzési eljárások alapján kötött szerződések figyelemmel kísérése 
 
A 2012. január 1-jén hatályba lépő Kbt.-ben lényegesen módosultak a szerződésmódosítás 
szabályai a régi Kbt. rendelkezéseihez képest. Amíg a régi Kbt. 303. §-a azt határozta meg, 
hogy mely esetben módosítható a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés, 
a Kbt. 132. §-a a módosítás korlátait határozza meg. 
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A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 172. §-a (2) bekezdésének l) pontjában rögzített 
feladatkörében figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések 
módosítását és teljesítését. A Hatóság a szerződések módosításának figyelemmel kísérésére 
irányuló feladatát az ajánlatkérőknek a Kbt. 30. §-ának (1) bekezdésének h) pontja alapján 
külön jogszabályban meghatározott minta szerint elkészített és a Közbeszerzési Értesítőben 
közzétett tájékoztatóinak (a továbbiakban: Tájékoztató) vizsgálata alapján látja el. 
 
A 2012-es év során közzétett Tájékoztatók figyelemmel kísérése alapján az alábbi tendenciák 
figyelhetők meg. 
 
A Tájékoztatók kapcsán megállapítható, hogy módosítások közel felére a régi Kbt. 
rendelkezései az irányadóak, mert a közbeszerzési eljárás megkezdésének napja 2012. január 
1-je előtti. 
 
A Tájékoztatók alapján elmondható, hogy a szerződő felek leggyakrabban a teljesítési határidőt, 
a beszerzés mennyiségét, a szerződést teljesítő fél által a teljesítéshez igénybe vett 
alvállalkozó személyét, a teljesítési hely alkalmassá tételére vonatkozó előírásokat, a műszaki 
tartalmat, valamint az ellenértéket módosították közös megegyezéssel. 
 
A teljesítési határidő módosításánál a felek sok esetben hivatkoztak építési beruházás esetében 
a nem megfelelő időjárási körülményekből adódó határidőcsúszásokra, az engedélyezési 
folyamatban részt vevő hatóságok ügyintézésnek elhúzódására, illetve – tipikusan 
árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelése esetén – a folyamatos ellátás 
biztosításának szükségszerűségére. 
 
A szerződéses ellenérték módosításának körében pedig a felek leggyakrabban a gazdasági-
pénzügyi válság következtében előállt pénzügyi megszorításokat, illetve forráshiányt, 
fedezethiányt jelölték meg. Továbbá számos esetben a bruttó ellenérték módosítására volt 
szükség, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2012. január 1-jén hatályba 
lépett változásai miatt, amely következtében 25%-ról 27%-ra nőtt az általános adómérték. 
 
A beszerzés mennyiségének módosítása kapcsán a felek leggyakrabban az új beszerzési tárgy 
szükségszerűségét vagy a folyamatos ellátás biztosítását jelölték meg. 
 
A teljesítési hely módosítása kapcsán a tájékoztatók többnyire arra hivatkoztak, hogy a 
szerződéskötést követően előállt, előre nem látható ok folytán a határidőre történő teljesítés 
érdekében a teljesítésre alkalmas állapotban lévő teljesítési hely megadása vált szükségessé. 
 
A műszaki tartalom módosítása vonatkozásában a tájékoztatók leginkább a pénzügyi 
megszorítások következtében előálló változtatási igényeket említették. 
 
A szerződések módosításával kapcsolatban feltüntetett indokokat illetően összességében 
elmondható, hogy az ajánlatkérők törekszenek teljes körű, a Kbt. 132. §-ában – illetve a régi 
Kbt. 303. §-ában – foglalt feltételeket kielégítő indokolását adni a szerződés módosításának, 
azonban – a fentiekre is tekintettel – ez nem jelenti azt, hogy levonható lenne az a 
következtetés, mely szerint a szerződések módosítására minden esetben jogszerűen került 
sor.  
 
Abban az esetben, ha a közzétett Tájékoztatóból nem lehet egyértelmű következtetést levonni a 
szerződés módosításának jogszerűségével kapcsolatban, a Kbt. 178. § (2) bekezdése alapján 
az ajánlattevőtől további tájékoztatást kérünk.  
 
A Kbt. 141. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a Közbeszerzési Hatóság Elnöke 
kezdeményezi a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását, ha valószínűsíthető, 
hogy a szerződés módosítására vagy teljesítésére a Kbt.-be ütköző módon került sor.  
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Jogorvoslat kezdeményezhető az indokolás nem meglelő volta miatt, illetve azért, mert a 
Tájékoztatót nem a Kbt. 30. § (4) bekezdésében– régi Kbt. 307. §-ban – meghatározott 
határidőn belül küldte meg hirdetmény útján a Hatóságnak. 
 
A 2012. év során 26 esetben kértünk további tájékoztatást ajánlatkérőktől. 6 esetben 
kezdeményeztünk jogorvoslati eljárást azért, mert az indokolás alapján valószínűsíthetően a 
Kbt.-be ütköző módon módosították a szerződést, és 7 esetben azért, mert a módosításról 
szóló tájékoztatót a törvényi határidőn túl küldték meg a Hatóság részére. 
 
A szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatók tartalmi vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 
közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések döntő többsége az 
ajánlatkérők bevallása szerint szerződésszerű teljesítéssel zárult, a közbeszerzési eljárásban 
részt vevő ajánlattevők alapvetően szerződésszerűen teljesítik a közbeszerzési eljárások 
eredményeként megkötött szerződésekben vállalt kötelezettségeiket. A tájékoztatókban 
feltüntetett jelentéktelen szerződésszegés oka – a korábbi évekhez hasonlóan – a 
szerződésekben kikötött teljesítési határidők be nem tartása. Az ajánlatkérők ilyen esetben – 
néhány kivételtől eltekintve – késedelmi kötbért érvényesítettek az ajánlattevőkkel szemben. 
 
6. A Közbeszerzési Értesítő kiadása, a hirdetmények ellenőrzése, a bejelentkezett 

ajánlatkérők nyilvántartásának vezetése 
 
a) A Közbeszerzési Értesítő kiadása 
 
A Közbeszerzési Értesítő – a Hatóság hivatalos lapja – 2008. július 1-jétől kizárólag 
elektronikus formában jelenik meg a Hatóság honlapján (főszabály szerint heti három 
alkalommal: hétfőn, szerdán és pénteken). 2012. évben 151 lapszám került közzétételre. 
 
A Hirdetményellenőrzési Főosztály állítja össze és kezeli a Közbeszerzési Értesítő egyes 
lapszámainak tartalmát, valamint gondoskodik azok hivatalos és hiteles változatban 
elektronikus úton történő közzétételéről. 
 
b) A hirdetményellenőrzési tevékenység  
 
A Hirdetményellenőrzési Főosztály hatáskörét a Kbt., és a közbeszerzési és tervpályázati 
hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények 
mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 
92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: Közzétételi Rendelet) határozza meg. 
 
A Kbt., illetőleg a Közzétételi Rendelet rendelkezései szerint valamennyi megküldött kérelem és 
hirdetmény vonatkozásában kötelezően megtörtént az ajánlatkérőnek a bejelentkezett 
ajánlatkérők jegyzékében való szereplésének, valamint a kérelmek tartalmának ellenőrzése. 
 
A Kbt. és a Közzétételi Rendelet alapján a Hirdetményellenőrzési Főosztály tartalmi és formai 
szempontból ellenőrizte a Közzétételi Rendelet szerint kötelezően, illetve nem kötelező 
hirdetményellenőrzés esetén kérelemre, az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illetőleg a 
Közbeszerzési Értesítőben közzétételre kerülő hirdetményeket. A nem kötelező 
hirdetményellenőrzés körében a Hirdetményellenőrzési Főosztály, ha a kérelmező nem kérte a 
hirdetményellenőrzést, a hirdetményeket díjmentesen továbbította az Európai Unió Hivatalos 
Lapjának, illetve közzétette a Közbeszerzési Értesítőben. 
 
A hirdetményellenőrzés a közbeszerzési eljárás folyamatába épített több lépcsős ellenőrzési 
rendszer szerepét tölti be. A hazai közbeszerzési eljárásokban a hirdetményellenőrzés a 
közbeszerzési eljárás folyamatába épített első ellenőrzési pont szerepét tölti be. Az ellenőrzés 
az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetmények esetében az eljárás megindítása előtti 
első, míg ezek módosítása esetében az eljárás folyamatában történő, míg az eljárás 
eredményéről szóló tájékoztató hirdetmények esetében az eljárást lezáró döntésre irányuló 
ellenőrzési pont. Az ellenőrzés célja, hogy a hirdetmények a Kbt., annak végrehajtási rendeletei 
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és az adott közbeszerzésre vonatkozó egyéb jogszabályok előírásainak megfelelő (továbbá az 
adott hirdetményen belül koherens) tartalommal, az előírt határidők betartása mellett 
kerüljenek Az uniós, illetőleg a nemzeti hivatalos lapban közzétételre, ezzel is elősegítve a 
jogszerű és eredményes közbeszerzési eljárások lefolytatását, és csökkentve a 
hirdetményekkel összefüggésben megindított jogorvoslati eljárások számát. (Egy 
ellentmondásokat tartalmazó hirdetmény ugyan nem lesz feltétlenül jogsértő tartalmú, 
azonban a tartalmazott ellentmondások folytán megakadályozhatja egy sikeres közbeszerzési 
eljárás lefolytatását.) 
 
Megjegyzendő, hogy a kötelező ellenőrzés körébe nem tartozó hirdetmények esetén is 
mutatkozott igény a hirdetményellenőrzésre, főként az eljárást megindító hirdetmények 
vonatkozásában. 
 
Itt emeljük ki, hogy a további ellenőrzésekért felelős szervezetekkel, így a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökséggel, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal – az ellenőrzések folyamán 
végzett jogértelmezési tevékenység egységesítése érdekében – rendszeres szakmai 
egyeztetéseket tart a Közbeszerzési Hatóság, illetőleg e célt szolgálják a közösen szervezett 
konferenciákon való együttes megjelenése is a szóban forgó szervezeteknek. 
 
A Hirdetményellenőrzési Főosztály feladata a kötelező, illetve a kérelmezett 
hirdetményellenőrzés során a hirdetmények formai, tartalmi szempontból történő ellenőrzése, 
a tipikus, illetőleg egyedi hibák kiszűrése, valamint bármely észlelt hiba, hiányosság esetén 
annak jelzése hiánypótlási felhívás keretében az ajánlatkérő, illetőleg képviselője részére. 
Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérők jelentős része a hiánypótlási felhívásban jelzett 
problémákat orvosolta, annak figyelembe vételével megfelelő tartalmú, javított hirdetményt 
küldött vissza, ez az előzetes kontroll számos jogsértést, illetőleg a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására alkalmatlan hirdetmény közzétételét akadályozta meg, így kijelenthető, hogy a 
hirdetményellenőrzés hiánya nagyságrendekkel magasabb számú jogorvoslati kérelmet, 
sikertelen közbeszerzési eljárást eredményezett volna. Megjegyzendő, hogy a 
Hirdetményellenőrzési Főosztály kötelessége a hiánypótlást követően is jogsértő tartalommal 
megjelenő hirdetményekről a Közbeszerzési Hatóság elnökét írásban tájékoztatnil. 
 
A kötelező, illetőleg kérelmezett hirdetményellenőrzés tapasztalatai alapján megállapítható, 
hogy az ajánlatkérők, és képviselőik esetenként nem követik figyelemmel a jogszabályi 
változásokat, így hirdetményeikben gyakran – akár a Kbt., és a végrehajtási rendeletek, vagy a 
vonatkozó egyéb jogszabályok tekintetében – nem a megfelelő hivatkozásokat, 
rendelkezéseket tüntetik fel, hatályon kívül helyezett jogszabályokra, előírásokra utalnak, vagy 
kötelezően alkalmazandó, új rendelkezéseket hagynak figyelmen kívül. 
 
A hirdetmények koherens összeállításán túlmenően a legtöbb probléma a következő 
területeken volt tapasztalható: 

− a Kbt.-ben előírt, az ajánlatkérők jegyzékébe történő bejelentkezés, illetve adatváltozás 
bejelentése, 

− a Közzétételi Rendelet megfelelő, valamennyi kötelező tartalmi elemet tartalmazó, 
továbbá a mellékelt hirdetménnyel összhangban történő kitöltése, 

− a megfelelő hirdetményminta kiválasztása, 
− kizáró okok, és igazolási módjuk meghatározása, 
− az alkalmassági követelményrendszer és annak igazolási módja, 
− bírálati szempontok meghatározása, 
− eljárási határidők meghatározása, 
− a hirdetmények kötelező tartalmi elemeinek feltüntetése. 

 
Megjegyzendő, hogy azon az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő hirdetmények 
esetén, amelyek nem tartoztak a kötelező ellenőrzési körbe, és azok ellenőrzését nem is 
kérelmezték, gyakran előfordult, hogy a hirdetményeket oly módon töltötték ki, hogy az 
elektronikus feladórendszer (eSenders) képtelen volt azok elektronikus úton történő 
továbbítására. Ezekben az esetekben a Kiadványhivatal angol nyelvű hibaüzenete megküldésre 
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került a kérelmező részére, magyar nyelven megjelölve, hogy mely pontot milyen módon 
szükséges javítani ahhoz, hogy a hirdetmény továbbításra kerülhessen. E hirdetmények 
körében számos esetben az is előfordult, hogy a hirdetmény „technikai szempontból” ugyan 
megfelelően került kitöltésre, így az továbbítható volt a Kiadványhivatal részére, azonban azt a 
Kiadványhivatal közzétételi kérelmet visszautasítva a hirdetményt annak tartalmi hibái (nem 
megfelelő eljárási határidők, vagy azok teljes hiánya, nem egyértelmű rendelkezések, hibás 
előzmény, vagy kapcsolódó hirdetményre történő hivatkozás hiánya stb.) miatt hibaüzenettel 
együtt visszaküldte. Ebben az esetben a Kiadványhivatal levele továbbításra került a kérelmező 
részére. 
 
Megfigyelhető, hogy azon hirdetmények esetén, amelyek nem tartoztak a kötelező ellenőrzési 
körbe, és azok ellenőrzését nem is kérelmezték, gyakran előfordult, hogy a közzétett 
hirdetmények módosítását (akár egymást követően, több esetben is) kezdeményezték a 
kérelmezők korrigálva a korábbi formai vagy tartalmi hibákat. 
2012. évben mintegy 20700 hirdetmény került iktatásra és feldolgozásra. 
 
Ellenőrző feladatán túlmenően a Hirdetményellenőrzési Főosztály a Közzétételi Rendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján Az uniós eljárásrendben lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódó 
hirdetményeket feladta közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapja részére, továbbá 
kapcsolatot tartott az Európai Unió Kiadványhivatalával. 
 
A Hirdetményellenőrzési Főosztály 2012. év utolsó negyedévében előkészítette a belső eljárási 
rendszerét arra, hogy 2013. évben a hirdetményellenőrzés adminisztrációját teljesen 
elektronikus úton – tekintettel a kiemelt fontosságú környezetvédelmi és költségszempontokra 
is –, jelentős mennyiségű papírfelhasználás nélkül valósítsa meg. 
 
c) A bejelentkezett ajánlatkérők nyilvántartásának vezetése 
 
A Hirdetményellenőrzési Főosztály 2012. november 21-től vezeti a Bejelentkezett Ajánlatkérők 
nyilvántartását. 
 
A Kbt. 21. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők – kivéve a Kbt. 6. § (1) bekezdés g)-h) pontja 
szerinti ajánlatkérőket – kötelesek a Kbt. hatálya alá tartozásukról, valamint adataikban 
bekövetkezett változásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni a törvény hatálya alá 
kerülésüktől, illetve a változástól számított harminc napon belül. 
 
A Közbeszerzési Hatóság új informatikai szolgáltatásaira történő átállás során a Kbt. hatálya alá 
tartozó ajánlatkérők esetén a bejelentkezési, illetve adatváltozási bejelentési kötelezettség 
teljesítésének módja 2012. június 18-ától megváltozott. 
 
A Központi Bejelentkezési rendszer (továbbiakban: KBEJ) a Közbeszerzési Hatóság 
elektronikus szolgáltatásainak azon programrésze, amely biztosítja, hogy a különböző ügyfelek 
jogosultságaik mentén különböző on-line szolgáltatásokat érjenek el. A KBEJ olyan felületet 
biztosít a szervezetek számára, amelynek segítségével saját maguk rendelkezhetnek adataik 
és felhasználóik felett, továbbá az ajánlatkérő szervezetek e rendszerben kezelik a 
meghatalmazásaikat is. 
 
A Hirdetményellenőrzési Főosztály a KBEJ rendszer használatával – az egyes bejelentési és 
módosítási kérelmek jóváhagyásával – teljesíti a Kbt. szerint bejelentkezett ajánlatkérők 
naprakész nyilvántartásának vezetését. 
 
d) Jogszabályok véleményezése, ügyfelek tájékoztatása, megkeresésekre történő válaszadás 
 
A Hirdetményellenőrzési Főosztály – összhangban a Hatóság törvényi kötelezettségeivel – 
2012. évben is közreműködött a jogszerű közbeszerzési magatartás kialakításában és 
elterjesztésében. 
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Ennek keretében – hirdetményellenőrzési tapasztalatai alapján – véleményezte a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabály-koncepciókat, illetve jogszabály-tervezeteket. 
 
A Hirdetményellenőrzési Főosztály a fentiek mellett telefonos ügyfélszolgálat fenntartása útján 
felvilágosítást nyújtott a hirdetményekkel kapcsolatos általános jellegű, illetőleg konkrét 
megkeresésekkel összefüggésben, továbbá az ellenőrző szervek által egyes ajánlatkérők, 
illetőleg eljárások vonatkozásában érkezett megkeresések megválaszolásában is részt vett. 
 
e) Informatikai fejlesztések 
 
A Közbeszerzési Értesítő hiteles elektronikus megjelentetése mellett 2004-től működik az 
Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszer (EHR). Ezen keresztül történik a különböző 
közbeszerzési hirdetmények elektronikus megküldése, illetve a közzététellel kapcsolatos 
egyéb ügyvitel. (E rendszer keretében valósul meg továbbá Az uniós hirdetmények elektronikus 
továbbítása az EU Kiadóhivatala részére.) 2010. szeptember 15-étől mind a nemzeti, mind Az 
uniós eljárásrendben is kötelezővé vált a hirdetmények elektronikus megküldése, e 
szabályozás 2012. évben sem változott. (Ez alól kivétel volt az az esetkör, ha a hirdetmény 
korábbi közbeszerzéshez kapcsolódott, amelynek megkezdése időpontjában még nem volt 
kötelező a hirdetmények elektronikus úton történő megküldése.) 
 
A folyamatos jogszabályi változásoknak, illetőleg a felhasználói visszajelzéseknek, igényeknek 
megfelelően a fenti informatikai rendszerek gyakori fejlesztésére került sor, melynek 
paraméterezésében és tesztelésében a Hirdetményellenőrzési Főosztály tevékenyen részt vett. 
 
f) Célkitűzések a 2013. évre 
 

− Az új uniós és nemzeti közbeszerzési hirdetményminták vonatkozásában ún. kitöltési 
segédlet (ellenőrző modul) kifejlesztése és beépítése az EHR-be, mely elősegítené a 
hirdetmények technikai szempontból hibamentesen történő kitöltését. 

 
− A Közzétételi Rendeletben foglalt kötelezettségnek megfelelően a 

Hirdetményellenőrzési Főosztály az Európai Unió által a hirdetmények feladása 
vonatkozásában megküldött tipikus hibaüzenetek értelmezésével kapcsolatos 
tájékoztatás közzétételét kezdeményezi a Hatóság honlapján. 

 
 
7. A Közbeszerzési Hatóság közéleti megjelenése 
 
A Hatóság a közéleti megjelenéséhez kapcsolódó feladataira mindig is kiemelt figyelmet 
fordított, e törekvésének 2012-ben is nagy figyelmet szentelt. A közéleti természetű feladatok 
a Hatóság számos egyéb tevékenységéhez kapcsolódnak (oktatási tevékenység, közbeszerzési 
szakmai rendezvények szervezése, a közbeszerzésekhez kapcsolódó területek 
szakrendezvényein történő részvétel, szakcikkek, tanulmányok közzététele, stb.).   
 
 
2012-ben a Hatóság az alábbi közéleti tevékenységet látta el. 
 
a) Konferenciák szervezése  
 
A Hatóság az elmúlt években megkezdett gyakorlata alapján továbbra is aktív szerepet kíván 
vállalni a közbeszerzési jogalkalmazók közbeszerzési tárgyú konferenciákon történő 
tájékoztatásában. Ennek keretében a 2012. évben a Hatóság – egyes esetekben egyéb 
szervezetek közreműködésével – az alábbi közbeszerzési tárgyú rendezvények 
megszervezésére vállalkozott. 
 
A 2012. év első szakmai rendezvénye 2012. március 27-én került megrendezésre a MOM 
Kulturális Központ Kupolatermében, Az új közbeszerzési törvény végrehajtási rendeletei címmel. 
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Az előadások célja az volt, hogy bemutassák a 2012. január 1-jével hatályba lépő új Kbt.-hez 
kapcsolódó végrehajtási rendeletek főbb rendelkezéseit az alábbi témákban: alkalmasság és 
kizáró okok, műszaki leírás, közszolgáltatók, építési beruházások, tervpályázati eljárások, 
döntőbizottsági szankciók és igazgatási szolgáltatási díj, hivatalos közbeszerzési tanácsadók 
és minősített ajánlattevők jegyzéke, hirdetmények. Az előadásokat a Hatóság és a 
Döntőbizottság munkatársai tartották. 

 
2012. április 4-én került megrendezésre a Nemzeti Államigazgatási Központ szervezésében az 
új közbeszerzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről szóló szakmai továbbképzés, melynek 
előadói a Hatóság munkatársai közül kerültek ki. 
 
A hazai közbeszerzési jogalkotás és jogalkalmazás meghatározó szereplőivel történő 
együttműködés jegyében került sor 2012. május 22-én – a Hatóság szervezésében, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai támogatásával – a 
MOM Kulturális Központ Színháztermében A közbeszerzések egyes gyakorlati kérdései c. 
rendezvényre. A konferencián az alábbi témák kerültek megvitatásra: a kis- és 
középvállalkozások szerepe a közbeszerzésekben; az építési beruházások aktualitásai; a 
közbeszerzési eljárások kifizetési, elszámolási jellegzetességei; a közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződés.  

 
A Magyar Ügyvédi Kamara és a Budapesti Ügyvédi Kamara támogatásával, a Hatóság 
szervezésében valósult meg 2012. június 19-én a Közbeszerzési aktualitások című rendezvény, 
melynek a Budapesti Ügyvédi Kamara díszterme adott otthont. A kifejezetten ügyvédek számára 
szervezett szakmai rendezvényen széles körben hallhattak előadásokat az érdeklődők az 
aktuális közbeszerzési problémákról, tapasztalatokról: az új Kbt. az ügyvédek szemszögéből, 
tipikus hibák a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása kapcsán, közbeszerzési perek aktuális 
problémái, az új Kbt. a gyakorlati alkalmazás tükrében, in-house beszerzések, közbeszerzési 
reform az Európai Unióban. 

 
A Hatóság 2012. szeptember 27-én Budapesten Közbeszerzési Expo megrendezésére 
vállalkozott. A hagyományteremtő céllal megrendezett szakmai esemény elsődleges 
célkitűzése az volt, hogy egy helyen egy időben vonultassa fel a közbeszerzésekben 
közreműködő szerveket és szakmai szervezeteket. A rendezvény jellegét tekintve az 
interaktivitásra helyezte a hangsúlyt. Ennek megfelelően lehetőséget kívánt biztosítani a 
közbeszerzések iránt érdeklődőknek, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásával 
kapcsolatban felmerülő legfontosabb szakmai kérdéseket az említett szervek és szakmai 
szervezetek bevonásával megvitassák. A konferenciát megnyitotta Dr. Gajdos Róbert, a 
Közbeszerzési Hatóság elnöke és Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
vagyonpolitikáért felelős államtitkára, a délutáni kerekasztal beszélgetésekre pedig Andor 
László, az Európai Bizottság biztosának köszöntőjét követően került sor. A rendezvényen 
szakértőként – többek között – részt vett Nagy Gabriella, a Magyar Köztársaság Európai Unió 
mellett működő Állandó Képviseletének társasági jogi, versenyjogi és közbeszerzési attaséja, 
továbbá a Közbeszerzési Hatóság és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közbeszerzésért 
Felelős Helyettes Államtitkárságának munkatársai is. A rendezvény szakmai programjában – az 
egész nap elérhető kiállítás jellegű standokon kívül – kerekasztal beszélgetésekre került sor, 
melyekben moderátor vezetésével, a szakterület képviselőinek részvételével került sor az 
adott téma rövid bevezetése után a beszélgetésekre, az alábbi témákban: 

− a közbeszerzési jogalkalmazás aktuális kérdései, 
− közbeszerzési reform az Európai Unióban – helyzetkép az új közbeszerzési 

jogalkotási csomag elfogadásáról, a várható legfontosabb változások, 
− a közbeszerzések ellenőrzésének aktuális kérdései. 

A rendezvény során a kerekasztal beszélgetésekkel párhuzamosan „kiállítás jellegű” standokon 
a közbeszerzéshez kapcsolódó közigazgatási és érdekképviseleti szervezetek jelentek meg, 
bemutatva tevékenységüket és segítséget nyújtva a standokhoz ellátogató érdeklődők 
közbeszerzési szempontú kérdéseit illetően. A rendezvény sikeresen zárult, a résztvevők teljes 
létszáma 140 fő volt, összesen 15 szakmai stand került felállításra. 
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2012. november 29-én került megrendezésre a Hatóság szervezésében „A közbeszerzések 
ellenőrzésének tapasztalatai” című konferencia. Az ingyenes konferenciának a MOM Kulturális 
Központ Kupolaterme adott otthont, melynek teljes kapacitását megtöltötte a 200 érdeklődő 
résztvevő. A Hatóság és a Döntőbizottság mellett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség, valamint a Gazdasági Versenyhivatal vezetői és szakértő munkatársai 
számoltak be szervezetük ellenőrzéssel kapcsolatos tapasztalatairól, sajátosságairól, továbbá 
válaszoltak a résztvevők kérdéseire is. 
 
b) Közreműködés a közbeszerzési tudományos közéletben  
 
Kiadványok megjelentetésében való részvétel 
 
A Hatóság kiemelt figyelmet szentel a tudományos életben való megjelenésének, ezáltal 
segítve a komplex és széleskörű ismereteket kívánó közbeszerzési terület átláthatóságát, a 
jogi környezetben való könnyebb eligazodást, valamint a közbeszerzési szabályok elméleti és 
gyakorlati alkalmazását. Erre való figyelemmel a Közbeszerzési Szemle szakmai tartalmának 
összeállítása mellett (külön pontban kerül bemutatásra) a Hatóság az alábbi szakmai 
tudományos kiadványok publikálásában működött közre a 2012. év során: 
 

− A 2012. év második felében kiadásra került a Hatóságot bemutató szakmai tájékoztató 
anyag, mely bemutatja a Hatóság szerepét, feladatait, valamint a Közbeszerzési 
Döntőbizottság működését. A kiadvány statisztikáinak évenkénti frissítését, valamint 
angol nyelvű változatának kiadását tervezi a Hatóság a 2013. évben. 
 

− A 2011 novemberében a Közbeszerzések Tanácsa közreműködésével megjelent a 
Közbeszerzés 2011 elnevezésű elektronikus kommentár folyamatos frissítésében 
részt vettek a Hatóság munkatársai is. 

 
Pályaművek díjazása 
 
A Hatóság (amint arra 2011-ben először sor került) a 2012-es év elején is pályázatot írt ki 
közbeszerzési témában elkészített szakdolgozat, évfolyamdolgozat illetve tanulmány 
támogatására, a következő témakörökben: 

− kizáró okok és azok igazolási módjai az új Kbt.-ben és a végrehajtási rendeletekben, 
− a fenntarthatósági szempontok alkalmazása az új Kbt. és az Európai Unió új 

irányelv-tervezetei tükrében, 
− közbeszerzés és innováció (innovációs közbeszerzések), 
− a közbeszerzések ellenőrzésének rendszere Magyarországon, 
− a kis- és középvállalkozások támogatása a közbeszerzés eszközeivel, 
− az Uniós értékhatárok alatti beszerzések szabályai, különös tekintettel az Európai 

Unió jogából levezethető követelményekre, 
− az Uniós értékhatárok alatti beszerzések szabályai az Európai Unió egyes 

tagállamaiban, 
− az in-house beszerzések szabályai az Európai Unió jogának tükrében, 
− a közszolgáltatók és beszerzéseik, 
− az építési beruházásokra irányadó speciális szabályok az új Kbt.-ben és a 

végrehajtási rendeletekben, 
− a koncessziók szabályai a nemzeti és az Európai Unió szabályozásának fényében, 
− jogorvoslat a közbeszerzési eljárásokban: a közbeszerzések során lefolytatott 

jogorvoslatok tapasztalatai az első közbeszerzési törvény hatályba lépése óta, 
− a közbeszerzési eljárás egyszerűsítésének lehetséges irányai, 
− a közbeszerzések a gazdasági hatékonyság tükrében és 
− a közbeszerzési eljárási szabályok egyszerűsítése az Európai Unió egyes 

tagállamaiban. 
 

A Hatóság elnöke által kijelölt bíráló bizottság a beérkezett pályamunkákat megvizsgálta, és 
négy pályaművet helyezésben (első, második és megosztott harmadik helyezés) részesített.  
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c) A Hatóság együttműködése más szakmai szervezetekkel  
 
A Hatóság a fentiekben nevesített céljainak megvalósítása érdekében együttműködésre 
törekszik a közbeszerzésekben érintett szervezetekkel. Ennek megfelelően a Hatóság 2012-
ben is törekedett arra, hogy az együttműködési területeket tovább szélesítse, így 
együttműködött többek között a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, a Gazdasági 
Versenyhivatallal, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Magyar Ügyvédi Kamarával, a 
Budapesti Ügyvédi Kamarával és egyéb szakmai kamarákkal, érdekképviseleti szervekkel, a 
Nemzeti Külgazdasági Hivatallal, a Magyar Tisztítás-Technológiai Szövetséggel és a Nemzeti 
Innovációs Hivatallal.   
 
8. A Közbeszerzési Hatóság oktatással kapcsolatos tevékenysége  
 
A Kbt. 172. §-a (2) bekezdésének n) pontja tartalmazza a Hatóság oktatással összefüggő 
feladatait. Eszerint a Közbeszerzési Hatóság feladata, hogy az állami vagyon felügyeletéért 
felelős miniszterrel együttesen részt vegyen a közbeszerzési eljárásban résztvevők oktatására 
vonatkozó feltételrendszer kialakításában és a közbeszerzési tárgyú képzések 
koordinálásában, felügyeletében és ellenőrzésében.  
 
a) A közbeszerzésekkel kapcsolatos képzések koordinálása 
 
A Magyar Közlöny 88. számában 2012. július 6-án megjelent Országos Képzési Jegyzékről és az 
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) 
kormányrendelet (a továbbiakban: OKJ) 1. számú melléklete 261. sorában szerepel a 
közbeszerzési referens szakképesítés. A szakképesítés tekintetében felelős személyek az 
állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és a Közbeszerzési Hatóság elnöke. A 2004-től 
OKJ-s szakképesítésként jegyzett közbeszerzési referens szakképesítéshez kapcsolódóan a 
2012. év során végzettek közül a következőket emeljük ki. 
 
A szakképzési rendszer átalakítását célzó és a szakképzés-fejlesztési kormányzati 
koncepcióban megfogalmazott elvárások teljesítése érdekében a Hatóság együttműködött a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (a továbbiakban: NFM) és az új OKJ-hez tartozó 
követelménymodulok, valamint szakmai és vizsgakövetelmények (a továbbiakban: szvk.) 
kidolgozásának koordinálásával megbízott Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. A referens 
szakképesítés új szvk.-ja, valamint a szakképesítés követelménymoduljai tervezetének 
kialakítása során kiemelt szempont volt a szakképesítés közbeszerzés-spcifikusabbá és 
egyszerűbbé tétele. Egyértelmű törekvés volt továbbá a gyakorlati képzési idő növelése, mely így 
a korábbi 30%-ról 40%-ra emelkedett. A követelménymodulok a 2013. év során 
Kormányrendeletben, míg a szakmai és vizsgakövetelmények NFM rendeletben kerülnek majd 
kihirdetésre. 
 
A fent említett, 2012. júliusában megjelent új OKJ-ben üdvözlendő az az új rendelkezés, 
miszerint a képzési idő tekintetében – a korábbiaktól eltérően – az egyes szakképesítésekre 
vonatkozóan nem a maximális, hanem a kötelezően alkalmazandó  képzés időtartamát rögzíti. 
A referens szakképesítés tekintetében ez az időtartam 250-300 óra közötti. 
 
A közbeszerzési referens szakképesítéssel összefüggő, szakképesítésért felelős miniszterként 
ellátandó feladatok az NFM és a Hatóság között aképpen oszlanak meg, hogy a 
szakképesítéssel kapcsolatos szakmai feladatokat és a technikai feladatok jelentős részét a 
Hatóság látja el. Ennek keretében az elmúlt év során is a Hatóság koordinálásával történt a 
havonta megszervezésre került szakmai vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak 
elkészítése/lektorálása a korábban kialakított szakértői listán szereplő személyek 
felkérésével. 
 
A Kbt. 2012. január 1-jei hatályba lépésére tekintettel szükségessé vált a közbeszerzési 
referens szakképesítés szóbeli tételsorainak aktualizálása, módosítása a Közbeszerzési 



62 

ismeretek és a Jogi ismeretek tekintetében, illetőleg a vizsgadolgozat elkészítéséhez, 
elbírálásához és védéséhez kapcsolódó szempontok felülvizsgálata, melyet a Hatóság 
szakértői végeztek el. A Hatóság honlapján a közbeszerzési referens szakképesítéssel 
összefüggő információk körében közzétételre kerültek az új szóbeli tételsorok, valamint a 
vizsgadolgozat elkészítésével/értékelésével/védésével kapcsolatos tájékoztatások. 
  
b) A közbeszerzési tárgyú képzések felügyelete 

 
A Hatóság részt vett a szakmai vizsgák vizsgaelnök-jelölési folyamatában, vizsgaszervezési 
igény esetén a szakmai vizsga vizsgaelnöki teendőinek ellátására felkérhető, a szakmai 
vizsgaelnöki névjegyzékben nyilvántartottak köréből javaslatot tett a vizsgaelnök személyére, 
az érintettel történt egyeztetést követően. Ennek köszönhetően a Hatóság aktív kapcsolatot tud 
fenntartani az elnökökkel, eljuttathatja számukra az aktuális információkat, melynek 
köszönhetően biztosítottá válik a szakmai vizsgák bizonyos mértékű felügyelete is. 2012-ben 
országszerte 33 alkalommal szerveztek közbeszerzési referens szakképesítéshez kapcsolódó 
szakmai vizsgát.  

 
A Hatóság honlapjának Közbeszerzési oktatás menüpontjában – a korábban kialakított 
gyakorlatnak megfelelően – közzétételre kerültek a referens szakképesítéshez kapcsolódó 
fontosabb információk, hír formájában pedig az aktualitásokról külön figyelemfelhívással 
támogatja a Hatóság a képzőket, illetve képzésben résztvevőket. E menüpontban elérhetők 
továbbá a képző intézmények által megküldött folyamatban lévő és/vagy lezárult képzésekről 
szóló kimutatások, melyek segítséget nyújthatnak a képzéseket folytatókkal kapcsolatos 
tájékozódásban.  

 
A Hatóság segítséget nyújt a közbeszerzési referens képzések során felmerült problémák, 
vizsgaszervezéssel kapcsolatos technikai kérdések, szvk. értelmezésével, felmentés 
megítélésével összefüggő problémák kezelésében. 
 
c) A Hatóság egyéb, a közbeszerzési eljárásban résztvevők oktatásához és továbbképzéséhez 

kapcsolódó tevékenysége  
 
A Hatóság kiemelt céljának tekinti a Kbt. oktatással összefüggésben megfogalmazott feladatát, 
a közbeszerzésben résztvevők képzésének és továbbképzésének támogatását. Az előző évben 
kiemelt célként került megfogalmazásra, hogy a Hatóság szabályozott keretek között 
működjön együtt felsőfokú oktatási intézményekkel, különösen felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők közbeszerzési szakirányú továbbképzési lehetőségének kialakításában. 

 
Előzőekre való figyelemmel 2012. év elején egyeztetések indultak a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemmel (a továbbiakban: NKE), és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (a 
továbbiakban: ELTE) közbeszerzési szakirányú továbbképzések feltételrendszerének 
megteremtéséről. Ennek eredményeként a Hatóság tavaly nyáron együttműködési 
megállapodást írt alá az NKE-vel közbeszerzési szaktanácsadói, az ELTE-vel pedig 
közbeszerzési szakjogász szakirányú továbbképzés megszervezésében történő 
közreműködésről, bízva abban, hogy az együttműködésnek köszönhetően pozitív irányba 
mozdítható el a hazai közbeszerzés szakmai színvonala mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői 
oldalon.  
 
A közbeszerzési szakirányú továbbképzéseket az Oktatási Hivatal az elmúlt évben 
nyilvántartásba vette, és mindkét egyetem 2013. februárjától megindította a szakirányú 
továbbképzéseket.  
 
A Hatóság mindkét fajta képzéshez biztosítja szakmai támogatását, részvétele az ilyen jellegű 
képzésekben biztosítékot nyújthat a hallgatók számára a mindenkor hatályos joganyag és a 
helyes jogalkalmazás elveinek elsajátításához, tekintettel arra, hogy a Hatóság működése 
során kikristályosodtak azok az alapelvek, amelyek a hazai közbeszerzési jogalkalmazást 
jellemzik. A Hatóság bekapcsolódott a képzési struktúra és tantárgyi tematikák kialakításába. 
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Az együttműködés keretében a Hatóság oktatók delegálásával is kívánja növelni a képzések 
színvonalát, ezért törekszik arra, hogy mind munkatársai bevonásával, mind a Hatóság keretein 
kívüli külső szakértők megnevezésével elősegítse, hogy a képzéseken versenyképes 
ismereteket szerezhessenek a résztvevők.  
 
Az együttműködési megállapodás kiterjed az egyetemek hallgatóinak szakmai gyakorlati 
kötelezettsége teljesítésében való közreműködésre is. A Hatóság hathetes szakmai gyakorlatra 
évente egy alkalommal fogadja az egyetemek hallgatóit annak érdekében, hogy elméleti 
tudásukat gyakorlati ismeretekkel egészítsék ki, és képesek legyenek a képzési kimeneti 
követelményrendszerben meghatározott ismeretek gyakorlati alkalmazására. A 2012. évben az 
NKE részéről érkeztek hallgatók szakmai gyakorlatra a Hatósághoz. 
 
A Hatóság kiemelt figyelmet fordít az alkalmazásában állók idegen nyelvi és informatikai 
továbbképzésére is. Ennek megfelelően 2012-ben belső továbbképzések megszervezésére 
került sor: angol általános nyelvi képzésre és angol szaknyelvi képzésre 40 órában. A Hatóság 
főosztályvezetői és főosztályvezető-helyettesei, továbbá a szakmai rendezvényeken előadóként 
rendszeresen részt vevő munkatársak számára prezentációtechnikai továbbképzésre is sor 
került 2012 novemberében. Az egynapos, gyakorlati szemléletű oktatás keretében a kollégák 
megismerték a sikeres prezentáció módszereit és technikáit, tudatosították, gyakorolták 
ezeket. A tréning eredményeként a résztvevők az ismeretek birtokában mondanivalójukat 
meggyőzőbben, hatásosabban, magabiztosan, jó fellépéssel tudják majd kifejteni. 
 
 
9. A hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékének vezetése 
 
A Kbt. 172. §-a (2) bekezdésének ec) pontja alapján a Közbeszerzési Hatóság keretében 
működő Tanács vezeti a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét. A Tanács által 
vezetett közhiteles névjegyzék kiemelt szerepet tölt be a közbeszerzési piacon, tömöríti a hazai 
közbeszerzésekkel foglalkozó szakembereket és szervezeteket. A névjegyzékben 2012. 
december 31-én összesen 663 tanácsadó szerepelt.  
 
a) A tanácsadói jogintézményt érintő változások 

 
A tanácsadói jogintézményre vonatkozó, a névjegyzékbe vétellel összefüggő szabályozás a 
jogintézmény 2005. január 1-jei bevezetése óta 2012. január 1-jéig nem változott; valamennyi 
részletszabályt korábban a régi Kbt., a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység 
feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról szóló 
29/2004. (IX. 8.) IM rendelet és a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét 
képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes 
rendelet tartalmazta. 2012. január 1-jével e rendeletek hatályukat vesztették, ugyanis ez 
időponttól kezdődően hatályba lépett a Magyar Közlöny 165. számában, 2011. december 30-án 
kihirdetett, a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30) NFM 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet), a Kbt. pedig a régi Kbt.-hez képest szűkebb körben 
tartalmaz előírásokat a tanácsadói jogintézményre vonatkozóan. A tanácsadók 
igénybevételének, a közbeszerzési gyakorlat igazolásának szabályain túl a tanácsadói 
tevékenységgel, a névjegyzék vezetésével, a névjegyzékbe történő felvétellel és a bejegyzés 
megújításának feltételeivel kapcsolatos előírásokat, az irányadó eljárási szabályokat, az 
igazgatási szolgáltatási díjakat és a kötelező hivatalos közbeszerzési tanácsadói 
felelősségbiztosítással összefüggő rendelkezéseket együttesen tartalmazza a Rendelet.  

 
A Hatóság együttműködött a jogalkotóval az új rendelet kialakításában, az eddigi több mint 
hatéves jogalkalmazói gyakorlatban megszerzett tapasztalatai felhasználásával. A 
következőkben a jogintézmény tekintetében bekövetkezett főbb változások kerülnek 
kiemelésre röviden. 
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b) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó fogalma és a tanácsadói tevékenység 
 

A Rendelet 1. §-a rögzíti, hogy a tanácsadó elősegíti a közbeszerzési eljárások szakszerű 
lefolytatását, biztosítja a közbeszerzési szakértelmet a közbeszerzési eljárás előkészítése és 
lefolytatása során. A Rendelet 1. §-ának (1) bekezdése meghatározza a tanácsadó fogalmát, 
mely szerint a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a közbeszerzési eljárások szakszerű 
lefolytatását elősegítő természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező jogképes szervezet lehet, akinek, vagy amelynek közbeszerzési szakértelmét a 
Hatóság a Rendelet szerint megvizsgálta és nyilvántartásba vette. Ezzel kapcsolatosan fontos 
kiemelni, hogy a jogszabály immár egyértelműen rögzíti a természetes személy és jogi személy 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó közötti megkülönböztetést, továbbá azt, hogy a természetes 
személy hivatalos közbeszerzési tanácsadó, szervezet hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
esetében a szervezet által megjelölt természetes személy köteles a hivatalos közbeszerzési 
tanácsadás körébe eső feladatokat személyesen ellátni.  
 
c) A hivatalos közbeszerzési tanácsadók nyilvántartása 

 
A Rendelet egyértelműen kimondja, hogy a nyilvántartásba vételi eljárásra a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. A régi Kbt. ehhez képest még tartalmazott eltérő eljárási 
határidőket, azonban a Rendelet már pontosan rögzíti az eljárásra irányadó szabályozást.  
 
Új rendelkezés, hogy a hatályos szabályozás értelmében hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
természetes személy és kizárólag csak olyan szervezet lehet, amelynek tanácsadói 
tevékenységében közreműködő tagja, munkavállalója, illetve polgári jogi jogviszony alapján a 
javára tevékenykedő természetes személy szerepel a hivatalos közbeszerzési tanácsadók 
névjegyzékében. Előzőek azt jelentik tehát, hogy a névjegyzékbe történő felvételét szervezet 
kizárólag bejegyzett természetes személy hivatalos tanácsadó megjelölésével kérheti, azaz – a 
korábbi szabályozástól eltérően – szervezet kérelmező nem jelölhet meg egy másik tanácsadó 
szervezetet és nem jelölhet olyan személyt sem, aki megfelel ugyan a tanácsadókkal szemben 
támasztott követelmények, de önállóan nem bejegyzett tanácsadó; szervezet csakis úgy nyerhet 
felvételt, ha az általa megjelölt természetes személy bejegyzett, nyilvántartási sorszámmal 
rendelkező hivatalos közbeszerzési tanácsadó. 
 
E szabály a régi Kbt. 11. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti, tanácsadóként nem bejegyzett 
személyt megjelölő szervezet tanácsadókat, illetve a megjelölt személyként szervezetet (jogi 
személyt) megjelölő hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezeteket érinti. Vonatkozásukban 
a Rendelet 22. §-ának (3) bekezdése az irányadó, melynek értelmében az a szervezet tanácsadó, 
amely a névjegyzékben önállóan nem bejegyzett természetes személy, vagy szervezet hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó megjelölésével szerepel a névjegyzékben, hivatalos közbeszerzési 
tanácsadói tevékenységét jogosultsága lejártáig folytathatja, bejegyzésének megújítását, illetve a 
megjelölt személy vagy szervezet cseréjét azonban kizárólag természetes személy hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó megjelölésével kezdeményezheti. Előzőek azt eredményezik, hogy 
bejegyzésük lejártával ezen szervezetek – amennyiben megújításukkor nem a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében szereplő természetes személyt jelölnek meg – 
törlésre kerülnek a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékéből. 
 
A névjegyzékbe való felvétel feltételei és az állam által elismert közbeszerzési tárgyú 
szakképesítéshez (OKJ-s közbeszerzési referens szakképesítés) kapcsolódó kedvezmények a 
korábbiakkal azonos módon vehetők igénybe. Azt azonban a Rendelet 8. §-ának (3) bekezdése 
egyértelműen kimondja, hogy a névjegyzékbe történt bejegyzés megújítása esetén a 
kedvezmény kizárólag akkor vehető igénybe, ha első megújítás esetében a szakképesítést a 
tanácsadó a névjegyzékbe történt bejegyzését, az elsőt követő további megújítás esetében 
pedig a névjegyzékbe történt bejegyzésének legutolsó megújítását követően szerezte meg.   

 
Új, egyszerűsítő rendelkezés, hogy – a korábbi szabályozással ellentétben – a kérelmező 
természetes személynek már nem kell külön is igazolnia hároméves (kétéves) szakmai 
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gyakorlatát, hiszen a hároméves (illetve kétéves) közbeszerzési gyakorlat kötelező igazolásával 
ennek tulajdonképpen eleget tesz. 
 
Változás, hogy a tanácsadók kötelező adatváltozás-bejelentése tekintetében a Rendelet 6. §-a 
külön nevesíti a tanácsadói státuszban (független hivatalos közbeszerzési tanácsadó vagy 
kizárólag ajánlatkérő részére tevékenykedő hivatalos közbeszerzési tanácsadó), illetve a 
kötelező tanácsadói felelősségbiztosítására vonatkozó adatokban bekövetkezett változások 
bejelentésének kötelezettségét. Ez a szabályozás a gyakorlatban gyakran előfordult ilyen jellegű 
bejelentések elmaradása miatt bekövetkezett névjegyzékből történő törlések számát kívánja 
csökkenteni, illetve a közhiteles nyilvántartás adatainak aktualitását biztosítani. 

 
d) A névjegyzékbe történő felvétel, a bejegyzés megújítása, a névjegyzékből való törlés, a 

névjegyzékbe történő ismételt felvétel 
 
A névjegyzékbe történő felvétel kérelmezésén túl a Hatóság a megújítási, törlési (kérelemre 
vagy hivatalból) és adatmódosítási kérelmeket bírálja el. A Rendelet 7-11. §-ai rendezik az 
ezekre vonatkozó eljárási szabályokat, melyek a korábbiakhoz képest lényegi változást nem 
tartalmaznak. Új szabály ugyanakkor, hogy a korábbiakban több gyakorlati problémát jelentő, a 
névjegyzékből törölt, és felvételét a későbbiekben újrakérelmező személyek esetében irányadó 
eltérő szabályokat a Rendelet külön szakaszban rendezi (Rendelet 11. §-a).  

 
A névjegyzék vezetésével kapcsolatos, a jogintézmény bevezetése óta változatlan összegű 
igazgatási szolgáltatási díjak kisebb mértékben emelkedtek (a bejegyzés, a megújítás és az 
utolsó bejelentés óta végzett tevékenység igazolásakor azonos módon tízezer forinttal). 
 
e) A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlat 

igazolása 
 
A legtöbb változást a hivatalos közbeszerzési tanácsadók közbeszerzési gyakorlatának 
igazolásával összefüggésben tartalmaz a Rendelet, melynek oka a korábbi szabályozás 
pontatlansága, nem egyértelmű megfogalmazása, illetve a gyakorlati alkalmazás során 
felszínre került számos hiányosság volt. A Rendelet e problémákat az alábbiak szerint 
orvosolja.  
 
A korábbi szabályozással megegyezik, hogy közbeszerzési gyakorlatnak minősül a Kbt. (és a 
régi Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával 
kapcsolatban ajánlatkérői vagy ajánlattevői oldalon kifejtett tevékenység. Jelentős változás 
azonban, hogy bejegyzés esetében a közbeszerzési gyakorlat igazolása kizárólag a kérelem 
benyújtását megelőző legfeljebb 5 éves időszakból származó közbeszerzési eljárásokban történő 
részvétel igazolásával támasztható alá. (A korábbi szabályozás szerint a bejegyzését kérelmező 
akár az első, azaz az 1995-ben hatályba lépett közbeszerzési törvény alapján lefolytatott 
eljárások igazolásával is felvételre kerülhetett a névjegyzékbe.)  
 
Továbbra is kötelező az alapesetben előírt legalább húsz közbeszerzési eljárásban történő 
részvétel igazolása, mind a bejegyzés, mind a megújítás tekintetében, azonban a Rendelet már 
egyértelműen rögzíti, hogy alapesetben az igazolt eljárásokból legalább tíz eljárással 
kapcsolatban az eljárást megindító vagy meghirdető felhívás vagy a dokumentáció önálló 
elkészítését kell igazolni – a Hatóság (Közbeszerzések Tanácsa) 2005-től folytatott szigorú 
gyakorlatának megfelelően. Előző pontosítások mellett a közbeszerzési szakértőket tömörítő 
névjegyzék szakmai színvonalának erősítése érdekében új szabályként a Rendelet előírja, hogy 
az igazolt eljárások közül legalább öt eljárásnak uniós értékhatárt elérő eljárásnak kell lennie.  
 
A Rendelet szűkíti a közbeszerzési gyakorlat igazolásának módjait. A közbeszerzési gyakorlat – 
a fentiekben bemutatott közbeszerzési eljárásokban való részvétel igazolásán túl – a 
közbeszerzési eljárásokban való részvétel és jogorvoslati eljárásban képviselőként történő eljárás 
együttes igazolásával is alátámasztható. E körben a korábbiakkal ellentétben, alapesetben 
legalább tíz, az eljárást megindító vagy meghirdető felhívás vagy a dokumentáció önálló 
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elkészítésének igazolása mellett legalább öt jogorvoslati eljárásban (korábban akár két eset is 
elegendő volt) képviselőként történő tevékenység igazolását írja elő a Rendelet, mely 12. §-
ának (4) bekezdése pontosan meghatározza a jogorvoslati eljárásban képviselőként történő 
eljárás elismertethetőségének feltételeit is.  

 
Ugyancsak közbeszerzési gyakorlatnak minősül a Közbeszerzések Tanácsa illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság Titkárságán vagy a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok 
előkészítéséért felelős miniszter által irányított minisztériumban vagy a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökségnél kifejezetten közbeszerzési-szakmai feladatok ellátására vagy közbeszerzések 
ellenőrzésére irányult munkavégzés, a közbeszerzési biztosként végzett tevékenység ellátása és 
új elemként a közbeszerzési tárgyú tudományos fokozat (PhD, MTA-doktori) megléte.  

 
A Rendelet már nem ad lehetőséget a közbeszerzési gyakorlat tekintetében a közbeszerzési 
oktatói, kutatói, tudományos tevékenység elismertetésére, illetve a Közbeszerzések Tanácsával 
(Hatósággal) fennállott tagsági viszony és a Közbeszerzési Döntőbizottság által közbeszerzési 
ügy érdemében hozott határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló per elintézésében bíróként 
való részvétel sem minősül közbeszerzési gyakorlatnak.  
 
A korábbi szabályozás egyik hiányosságaként említhető, hogy az nem szólt a közbeszerzési 
gyakorlat tekintetében elismertethető különböző tevékenységek egybeszámításáról, melyre most 
a Rendelet 15. §-a pontos rendelkezéseket tartalmaz. Egyértelműen rögzítésre került, hogy a 
különböző, Rendelet szerinti közbeszerzési gyakorlat típusok miképpen számíthatók egybe. 

 
A Rendeletben nagyon pontosan kerül immár megfogalmazásra a közbeszerzési gyakorlatra 
vonatkozó igazolás kiadásának rendje és tartalma. A korábbi szabályozáshoz képest a Rendelet 
egyértelműen rögzíti a lebonyolító szervezet által kiadott igazolás elfogadásának feltételeit, mely 
szerint amennyiben a kérelmező a tevékenységét lebonyolító vagy eljáró szervezet részére 
munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
keretében végezte, az igazolást a lebonyolító vagy eljáró szervezet is kiállíthatja, feltéve, hogy 
ehhez csatolásra kerül az ajánlatkérőtől vagy ajánlattevőtől származó igazolás, amelyből 
megállapítható, hogy a kérelmező számára az adott eljárás tekintetében igazolt tevékenységre 
az adott szervezet az ajánlatkérőtől vagy ajánlattevőtől megbízást, illetve megrendelést kapott. 
E szabályozás újként került a Rendeletbe, azonban megegyezik a Hatóság (Közbeszerzések 
Tanácsa) jogszabályhézag miatt korábban kialakított gyakorlatával.  
A Rendelet az igazolás kötelező tartalmi elemeit is rögzíti a 17. §-ának (3) bekezdésében, a 
korábbi pontatlan és néha értelmezhetetlen előírások kikerültek az új jogszabályból. Új 
rendelkezés, hogy a Rendelet hatálybalépését követően kiállított igazolásoknak tartalmazniuk kell 
az igazolás kiállítójának büntetőjogi felelőssége tudatában tett és aláírásával igazolt 
nyilatkozatát, amely szerint az igazolás kiállítója jogosult az igazolás kiadására.  

 
f) A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra 

vonatkozó szabályok  
 
A korábban külön jogszabályban található, a kötelező tanácsadói felelősségbiztosításra 
vonatkozó rendelkezések a Rendelet 20-21. §-aiban kaptak helyet, azonban a kötelező 
felelősségbiztosítás tekintetében korábban irányadó szabályok nem változtak.  
 
g) A Hatósághoz beérkezett hivatalos közbeszerzési tanácsadói kérelmek alakulása 
 
2012-ben 80-an nyertek felvételt a névjegyzékbe, 59 személy és 21 szervezet. Ez a szám kisebb 
mértékű emelkedést mutat az egy évvel korábbi 69 bejegyzéshez képest. A felvételüket 
kérelmezők jellemzően megfeleltek a jogszabályi feltételeknek, ugyanakkor számos kérelem 
tekintetében hiánypótlás elrendelése volt szükséges.  

 
A névjegyzékbe való bejegyzés hatálya a bejegyzéstől számított három évig tart. A Titkárság 
által korábban bevezetett hasznos és ügyfélbarát gyakorlat szerint a hivatalos közbeszerzési 
tanácsadók ügyeinek intézésével foglalkozó munkatársak folyamatosan nyomon követik az 
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egyes tanácsadók bejegyzésének érvényességét, és a lejáratról, a megújítás módjáról és 
szabályairól az érintett tanácsadóknak e-mailben tájékoztatást küldenek a lejárattól számított 
90 napon belül. (Bár e tekintetben sem a Kbt., sem pedig a Rendelet nem ír elő kötelezettséget 
a Hatóság számára, tapasztalat szerint a kellő időben kiküldött figyelemfelhívó levél jelentős 
támogatást nyújt a megfelelő tanácsadói kérelmek elkészítéséhez.)  

 
A 2012. év volt az első olyan év, amikor azon tanácsadók, akik/amelyek 2006-ban vagy azt 
megelőzően nyertek bejegyzést, már második ízben kezdeményezték bejegyzésük 
érvényességének megújítását. Ugyancsak a tavalyi év volt aktuális a bejegyzés megújításának 
kezdeményezésére a 2009. év során bejegyzett tanácsadók számára is. 2012-ben így összesen 
197 tanácsadó újította meg bejegyzésének érvényességét, és mindössze nyolc megújításra 
irányuló kérelem került elutasításra, a hiánypótlás nem teljesítése okán.  

 
A tanácsadók jelentős számából, valamint a tanácsadók adatváltozás bejelentési 
kötelezettségéből adódóan – a névjegyzékbe történő bejegyzésre és megújításra irányuló 
kérelmek mellett – továbbra is rendszeresen érkeznek a névjegyzékben nyilvántartott adatok 
módosításával kapcsolatos kérelmek a Hatósághoz; 2012-ben összesen 42 adatmódosítás 
iránti kérelemnek adott helyt a Hatóság, elutasításra egyetlen kérelem sem került. (Ezen adat 
kizárólag az adatmódosításra irányuló kérelmekre vonatkozik, ugyanis a megújítás iránti 
kérelmek nagy többsége is tartalmaz egyben adatmódosítási kérelmet, melyek így nem külön, 
hanem a megújítási kérelemmel együtt, annak részeként kerülnek elbírálásra).  

 
A Rendelet 4. §-ának (4) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a tanácsadó évente egy 
alkalommal az utolsó bejelentése óta végzett tevékenységeit igazolja a Hatóságnak, és kérje a 
névjegyzék kiegészítését a bejelentett adatokkal. A tavalyi év során 3 tanácsadó élt a Rendelet 
biztosította lehetőséggel, és jelentette be egy évben belül végzett tevékenységeit.   

 
A 2012. évben 163 tanácsadó került törlésre a névjegyzékből. A törlések egy része azért történt, 
mert az érintett tanácsadó bejegyzésének érvényessége lejárt és nem kezdeményezte 
megújítását (137 esetben), míg más esetekben a tanácsadó saját kérelmére történt (6 
esetben), a kérelemben elrendelt hiánypótlás nem teljesítése miatt (8 esetben), vagy a kötelező 
tanácsadói felelősségbiztosítás hiánya miatt következett be (8 alkalommal), továbbá azért, 
mert szervezet tanácsadó nem rendelkezett bejegyzési érvényességgel rendelkező 
tanácsadóval (4 esetben).    
 
h) A hivatalos közbeszerzési tanácsadók kötelező felelősségbiztosításával kapcsolatos 

tapasztalatok 
 
A névjegyzékbe felvételt nyert személy és szervezet tanácsadóknak a Rendelet 20. §-ában 
meghatározottak szerinti felelősségbiztosítással kell rendelkezniük. E kötelezettség alól csak 
azok az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló tanácsadók mentesülnek, 
akik kizárólag a munkáltató ajánlatkérőnek végeznek tanácsadói tevékenységet [Rendelet     3. 
§-ának (5) bekezdése]. 
 
A Rendelet szerinti felelősségbiztosítások ellenőrzésével összefüggésben a 2012. évben is a 
tanácsadók adatváltozás-bejelentési kötelezettsége és a tanácsadói felelősségbiztosítást 
forgalmazó biztosítók tájékoztatási kötelezettsége emelendő ki. Amennyiben a változás 
következtében a tanácsadó nem felel meg a Rendelet által előírt feltételeknek, azaz például 
nem rendelkezik megfelelő felelősségbiztosítással, a Hatóság törli a névjegyzékből. A Hatóság 
így fokozott figyelmemmel kíséri a tanácsadói felelősségbiztosítások fennállását. Amennyiben 
ezzel kapcsolatban akár a biztosítótól, akár más forrásból arról értesült a Hatóság, hogy 
valamely tanácsadó nem felelt meg e Rendeletbeli kötelezettségnek, a tanácsadó törlésre 
került a névjegyzékből; 2012-ben összesen 8 tanácsadó esetében.  
 
 
 
 



68 

i) Megkeresések, ügyfélszolgálat 
 
2012-ben is munkanapokon, a 8.30 és 12.00 óra közötti ügyfélszolgálati időben a Titkárság e 
szakterületért felelős munkatársai telefonos tájékoztatást adtak az érdeklődők számára a 
hivatalos közbeszerzési tanácsadókkal összefüggő kérdések, problémák tekintetében; ezen 
szolgáltatásra folyamatosan jelentős igény mutatkozik. Amennyiben a tanácsadói intézménnyel 
kapcsolatos kérdéseiket írásban (postai úton vagy e-mailben) küldték meg az érintettek, a 
válaszadásra is írásban került sor.  
 
 
10. A Közbeszerzési Hatóság nemzetközi kapcsolattartása 
 
A Kbt. 172 §-a (2) bekezdésének o) pontja a Hatóság keretében működő Tanács feladataként 
nevesíti a nemzetközi kapcsolatok ápolását, mely szerint a Hatóság hatáskörébe tartozik a más 
államok közbeszerzési szervezeteivel való kapcsolattartás. A nemzetközi szervezetekkel való 
kommunikáció első helyi felelőse a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A Hatóság a nemzetközi 
kapcsolattartással összefüggő feladatait a 2012. évben is a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériummal szoros szakmai együttműködésben látta el. 
 
a)  Az európai uniós tagságból fakadó feladatok 
 
Az uniós testületekben végzett munka 
 
Európai uniós tagságunkból következően a nemzetközi kapcsolattartást illetően a 2012. évben 
is fontos szerepet kapott az uniós testületekben, a különböző munkacsoportokban végzett 
munka. 
 
E körben a Hatóság munkatársai részt vettek a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság, a 
Közbeszerzési Szakértői Csoport, illetve a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság Elektronikus és 
Statisztikai Munkacsoportjainak munkájában. A Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság (ACPC – 
Advisory Committee on Public Contracts) 2011 szeptembere óta megkettőzött formában: a 
Közbeszerzési Szakértői Bizottság (EXPP – Commission Government Expert Group) és a 
Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság (ACPC – Advisory Committee on Public Contracts) keretein 
belül folytatja munkáját. A Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság kifejezetten csak a szűk 
értelemben vett komitológiai ügyekért felelős, az egyéb kérdéseket a Közbeszerzési Szakértői 
Bizottság tárgyalja. 2012-ben a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság, illetve a Közbeszerzési 
Szakértői Bizottság (valamint az említett munkacsoportok) üléseinek napirendjén hangsúlyos 
szerepet kapott az új közbeszerzési irányelvek megalkotására irányuló munka.  
 
2012 áprilisában a Közbeszerzési Szakértői Bizottság (EXPP) ülésére került sor, melyen a 
Bizottság tájékoztatást nyújtott a 2012. évtől bevezetett, a tagállamoktól első alkalommal 
bekért adatokon alapuló Éves Közbeszerzési Jelentés (Annual Implementation Report on Public 
Procurement) elmúlt év(ek)re vonatkozó adatainak feldolgozásáról. A jelentés elkészítésének 
oka, hogy a jövőben a Bizottság nagyobb figyelmet kíván fordítania a Tagállamok közbeszerzési 
szabályaival kapcsolatos információk gyűjtésére, illetve ezek elemzésére és közzétételére, 
hogy vezető szerepet tölthessen be az információ-, legjobb gyakorlatok- és tapasztalatcsere 
területén a Tagállamokkal együttműködve.  
 
A jelentésben található adatok egy részét a Bizottság munkatársai gyűjtötték különböző 
adatbázisokból. Az általános és a gazdasági adatok forrása a TED/MAPPS adatbázis, valamint a 
Bizottság erre vonatkozó adatbázisai szolgáltattak információkat az EU-s jogsértésekkel 
kapcsolatban. A legnagyobb mértékben azonban maguk a Tagállamok járultak hozzá az 
adatgyűjtéshez a Bizottság Közbeszerzéssel Foglalkozó Kormányzati Szakértői Csoport (EXPP) 
tagjai részére 2012. januári kitöltési határidővel kiküldött kérdőívre történő válaszadással. A 
Bizottság kérte a Tagállamoktól a már rendelkezésre álló adatok ellenőrzését is. Csaknem 
valamennyi tagállamtól érkezett visszajelzés, Magyarország részéről a kérdőív kitöltését a 
Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együttműködve végezte el. 
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Az Európai Bizottság 2012. október 11-én első alkalommal tette közzé éves jelentését a 
közbeszerzési szabályok tagállami alkalmazásáról.8 A jelentés három fejezetre tagozódik. Az 
első fejezete az európai közbeszerzési piac gazdasági mutatóiról ad tájékoztatást. A második 
fejezetben a közbeszerzési jog alkalmazásához használt nemzeti struktúrákról találunk 
áttekintést, valamint betekintést nyerhetünk az e-közbeszerzés és a központi beszerzési 
rendszerek helyzetébe. A harmadik fejezet az Európai Uniós jog végrehajtásával foglalkozik: 
kötelezettségszegések Uniós és Tagállami szinten és témája az EU-s pénzforrások 
felhasználása a közbeszerzés szemszögéből. A jelentéssel összefüggésben a Bizottság 
kiemelte, hogy sok tagállamban nem állt rendelkezésre minden információ, így az több 
szempontból nem nyújt teljes körű tájékoztatást. Mivel ez az első ilyen (próba) jelentés, 
valószínűsíthető, hogy a tartalma és szerkezete majd alakulni fog az elkövetkező években. A 
Bizottság Belső Piac és Szolgáltatási Főigazgatósága (DG MARKT) tervezi, hogy ezentúl minden 
évben elkészíti a jelentést, hogy ezáltal kísérje figyelemmel az európai közbeszerzési szabályok 
alkalmazását a Tagállamokban. 
 
Az EXPP áprilisi ülésén a Bizottság az e-közbeszerzés terén kiadott és közzétett stratégiai 
tervre9 és az abban foglalt tervezett intézkedésekre is felhívta a tagállamok figyelmét. A 
Közbeszerzési Szakértői Bizottság ülésével egy időben került sor az Európai Bizottság Belső 
Piaci Főigazgatóságának Közbeszerzési Tanácsadó Bizottsága mellett működő Statisztikai 
munkacsoport (ESWG) ülésére is, melynek napirendi pontjai közül a legfontosabb a tagállamok 
által benyújtott éves statisztikai riportokban szereplő értékek és a Bizottságnak a TED 
adatbázisban megjelent hirdetmények alapján készült becsléseinek összevetése volt. 
 
A Közbeszerzési Szakértői Bizottság 2012. szeptemberi ülésén a következő témák kerültek 
napirendre: a Bizottság tájékoztatta a résztvevőket az új, a Bizottság mellett működő 
közbeszerzési szakértői csoport felállításáról; bemutatásra került Görögország átfogó 
közbeszerzési reformjának bemutatása; a Bizottság ismertette az e-számlázással kapcsolatos 
törekvéseit, mely szerint 2016-ra a közbeszerzések területén is túlmutatva kötelezővé tennék 
az e-számlázást a tagállamok körében. A megbeszélésen külön említésre került a harmadik 
államok áruinak, szolgáltatásainak EU közbeszerzési piacához való hozzáférésére vonatkozó 
irányelv-tervezet. 
 
Részvétel az új közbeszerzési irányelvek megalkotásában 
 
Az új irányelvek megalkotására irányuló javaslatok tárgyalására vonatkozó magyar álláspontot 
az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) alakítja ki, az előkészítő munkát és a 
tagállami álláspont képviseletét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium végzi. A Hatóság 2012. 
évben is aktívan részt vett az EKTB munkájában, az irányelvek tervezeteinek újabb 
szövegváltozatait követve eljuttatta észrevételeit az EKTB-hez. 
 
Az Európai Bizottság 2011. december 20-án hozta nyilvánosságra az új közbeszerzési 
irányelvekre irányuló javaslatokat. A közbeszerzési modernizációs csomag három elemből áll: 
a klasszikus szektorra irányadó közbeszerzési irányelv tervezetéből; a közszolgáltatókra 
irányadó  közbeszerzési irányelv tervezetéből – amelyek felváltanák a jelenleg hatályos 
közbeszerzési irányelveket – valamint az új, a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló 
irányelv-javaslatból. A csomag célja, hogy egyszerűsítse az eljárásokat, csökkentse az 
adminisztratív terheket, feldolgozza az elmúlt évek EU bírósági ítélkezési gyakorlatát, 
támogassa a KKV-k részvételét a közbeszerzési eljárásokban, valamint hogy hatékonyabbá 
váljon a közpénzek elköltése.  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/implementation/index_en.htm (2012.10.29). 
9  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions A strategy for e-procurement 
(http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/index_en.htm). 
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A három javaslatot a dán és ciprusi elnökségek ideje alatt a Tanács közbeszerzési 
munkacsoportja intenzíven tárgyalta, amelynek eredményeképpen a 2012. decemberi 
Versenyképességi Tanács általános megközelítést fogadott el. Az ír elnökség ennek fényében 
kezdi meg a háromoldalú egyeztetéseket az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal.  A 
dán és ciprusi elnökségek alatt, a 2012. évben folyó munkacsoporti tárgyalások során szinte 
valamennyi magyar észrevétel átvezetésre került, ezért Magyarország a 2012. decemberi 
Versenyképességi Tanácson teljes mértékben támogatta az általános megközelítés 
elfogadását.  
 
A Hatóság a 2012. évben is kiemelt figyelmet fordított az irányelvek tervezett változásaira, így a 
2012. szeptember 27. napján megrendezett „Közbeszerzési Expo” című rendezvényének egyik 
fő témája volt az Európai Unió közbeszerzési reformja, az új közbeszerzési jogalkotási csomag 
elfogadása, valamint a várható legfontosabb változások. 
 
b)  Részvétel a Közbeszerzési Hálózat (PPN) munkájában 
 
A Közbeszerzési Hatóság 2012-ben is részt vett a Közbeszerzési Hálózat (PPN) munkájában.  
 
2012-ben a PPN soros elnöki tisztét Svédország látta el. A hatékonyság növelése érdekében a 
PPN üléseket közvetlenül az ACPC és EXPP üléseket követően vagy azokat megelőzően 
tartották.  
 
A Hatóság képviseltette magát a PPN 2012 áprilisában és szeptemberében megrendezett 
ülésein. Az áprilisi megbeszélés fő témája az innovatív közbeszerzés, ezen belül is kiemelten a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés, a „Pre-commercial Procurement” (PCP) volt. 
Az új irányelvek tervezetében a PCP eljárás lényegi eleme, az innováció is kulcsfontosságú 
szerepet játszik, az irányelv-tervezet utalva az Európa 2020 stratégiára  rögzíti, hogy a kutatás 
és innováció központi szerepet kap a jövőbeni növekedést befolyásoló tényezőként.  
 
A PPN 2012. szeptemberi ülésén a megbeszélés kulcstémája a tagállamok statisztikai 
adatgyűjtésének elemzése volt. Az egyes tagállamokban működő statisztikai adatgyűjtés 
rendszerének vizsgálata körében az alábbi kérdések kerültek megvitatásra az ülésen: az 
érintett ország rendelkezik-e nemzeti adatbázissal, illetve ki rendelkezik hozzáféréssel az 
adatbázisban rögzített információkhoz, az egyes adatok felépítése, az információ kigyűjtésének 
mechanizmusa, a rendszer potenciális erősségei és gyengeségei, tartalmaz-e az adatbázis 
információkat mind az értékhatárok alatti, mind az azokat meghaladó értékű közbeszerzések 
kapcsán, létezik-e a közbeszerzési jogorvoslati eljárásokra vonatkozó adatgyűjtés.  
 
Magyarország részéről a közbeszerzési statisztikáért a Közbeszerzési Hatóság felel, így a 
kerekasztal beszélgetés során a Hatóság részéről kerültek bemutatásra a hazai közbeszerzési 
statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó szabályok. Kiemelésre került, hogy a Hatóság 
Hirdetményellenőrzési Főosztálya valamennyi eljárás eredményéről szóló tájékoztatót 
feldolgozza, így az összes tájékoztatóban szereplő adat tekintetében módunkban áll 
statisztikákat készíteni az Uniós és a nemzeti értékhatárok fölött egyaránt (mivel a 
közbeszerzési törvény az eljárás eredményéről szóló tájékoztató tekintetében kötelező 
közzétételt ír elő, így azt ajánlatkérők valamennyi esetben azokat a hirdetményellenőrzésre 
küldik). A Hatóság képviselője külön felhívta a PPN tagok figyelmét arra, hogy az éves 
országgyűlési beszámolónkban mindig önálló fejezetet kap a statisztika, a beszámolók a 
Hatóság honlapjáról letölthetőek, így bárki ezekhez hozzáférhet, valamint a negyedéves adatok 
alapján szintén külön statisztikák készülnek, melyek ugyancsak közzétételre kerülnek a 
Hatóság honlapján. A rendszer erőssége, hogy valós adatokon, nem becslésen alapul. Szintén 
kiemelésre került, hogy a jogorvoslatokról is készül külön statisztika. A tagállamok 
képviselőinek statisztikai rendszerről történő beszámolója alapján világossá vált, hogy a 
magyar közbeszerzési statisztikai lefedettség és rendszer az egyik legátláthatóbb és 
gyakorlatilag teljes körű közbeszerzési adatgyűjtést biztosító rendszer az Európai Unióban. 
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2012 decemberében került megrendezésre a PPN éves ülése, mely az alábbi főbb kérdések 
elemzését tűzte ki célul: az új irányelvek, a közbeszerzési szerződések odaítélésének keretei 
az elsődleges jog szabályai alapján, UNCITRAL, közbeszerzési jogorvoslati eljárások, a 
Svédországban alkalmazott közbeszerzési bírságok, a közbeszerzési jog kikényszerítése, az új 
uniós, közbeszerzési jogorvoslati rendszer, a közbeszerzések terén alkalmazott feltételek 
összhangban az uniós joggal, valamint a 2013. évi PPN elnökség (Írország és Litvánia) 
bemutatása. 
 
A PPN tagjaitól a korábbi évekhez hasonlóan számos nemzetközi megkeresés érkezett 
intézményünkhöz, így többek között a hazánkban érvényes jogorvoslati lehetőségek, 
jogorvoslati rendszer (Lettország, Svédország), a közbeszerzési oktatás (Svédország), illetve 
az ajánlatok automatikus elutasításának lehetősége (Szlovákia) tekintetében. Ezek a kérdések, 
illetve kérdőívek a Hatóság aktív közreműködésével kerültek Magyarország részéről 
megválaszolásra. 
 
c) Megkeresések nemzetközi szervezetektől és egyes tagállamoktól 
 
Együttműködés az OECD közbeszerzési vonatkozású tevékenységében 
 
A korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően a Hatóság 2012-ben is aktívan 
közreműködött az OECD Integrity munkacsoportjának tevékenységében.  
 
A Hatóság 2012 nyarán részt vett az OECD központi kormányzati szervezetek közbeszerzéseire 
vonatkozó felmérésében. A felmérés célja a „Government at a Glance” című kiadvány 2013. évi 
kiadásához történő adatgyűjtés, illetve a Közbeszerzések Integritásának Növelésére Vonatkozó 
OECD Ajánlás frissítése volt. A Hatóság a rendelkezésére álló statisztikai adatoknak 
megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együttműködve állította össze a válaszokat. 
 
Együttműködés az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) közbeszerzési vonatkozású 
tevékenységében 
 
A Hatóság 2012 nyarán részt vett az EBRD tagállami közbeszerzések (intézményrendszer, 
jogszabályi keretek, eljárási szabályok) értékelésére vonatkozó kezdeményezésében. A 
Hatóság a rendelkezésére álló adatoknak megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 
együttműködve állította össze a válaszokat. 
 
Tagállami megkeresések 
 
A 2012. év során a Hatóság nemzetközi kapcsolattartással foglalkozó munkatársai a más 
tagállamok közbeszerzési szervezeteitől, illetőleg külföldi magánszemélyektől írásban érkező 
közbeszerzési tárgyú megkereséseket is megválaszolták.  
 
d)  Kétoldalú nemzetközi kapcsolatok  
 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Hatóság a 2012. évben is nagy hangsúlyt fektetett 
a kétoldalú nemzetközi kapcsolatok fenntartására, fejlesztésére. 
 
A Hatóság vezetőinek delegációja a 2011. évben a Portugál Nemzeti Közbeszerzési Ügynökség 
által tett magyarországi látogatás folyományaként, 2012. május 15-18. között Lisszabonban, az 
Ügynökség meghívására szakmai látogatást tett. A portugál házigazda Paolo Magina Úr, a 
Portugál Nemzeti Közbeszerzési Ügynökség Végrehajtási Bizottságának elnöke volt, aki 2011 
áprilisában magyarországi látogatása során egyeztetéseket folytatott a Hatóság vezetőivel, 
valamint a Hatóság 2011 novemberében megrendezett nemzetközi konferenciáján előadóként 
is részt vett. 
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A szakmai program keretében az alábbi témákban került sor előadásokra: 
− a portugál közbeszerzés: egy fenntartható rendszer kialakítása és a 

keretmegállapodások rendszere, 
− az e-beszerzés mint globális megoldás, 
− központosított beszerzések: a személygépjárművek beszerzési rendszere. 

A delegáltak látogatást tettek a Vortal, e-közbeszerzési rendszert működtető vállalatnál is, ahol 
megismerkedhettek a cég működésével, illetve azzal kapcsolatos példákkal, hogyan segítheti a 
cég rendszere a közbeszerzés hatékonyabbá tételét. A program a lisszaboni Magyar 
Nagykövetségen tett rövid látogatással zárult. 
 
A Hatóság delegáltjai 2012. július 19-én Luxemburgban, az Európai Unió Kiadóhivatalában tettek 
szakmai látogatást, melynek során a delegáció tagjai szakmai egyeztetést folytattak, többek 
között az Európai Unió Kiadóhivatalának főigazgatójával, a Hivatalos Lap és Kutatás Igazgatóság 
igazgatójával és osztályvezetőjével. A szakmai program keretében sor került az Európai Unió 
Kiadóhivatalának, valamint a Hatóság Hirdetményellenőrzési Főosztályának bemutatkozó 
előadására, a Közbeszerzési Értesítő működését érintő kérdések részletes ismertetésére, a 
Kiadóhivatal közbeszerzési eljárásokban játszott szerepének bemutatására. A Hivatalos Lap és 
Kutatás Igazgatóságának osztályvezetője tájékoztatta a Hatóság delegáltjait, hogy a 
Magyarországról a TED-nek megküldött hirdetmények szinte kivétel nélkül hibátlanok, és 
Magyarország benne van abban négy EU tagországban, melyek kizárólag elektronikusan, az 
eSendersen keresztül küldik meg a hirdetményeket, ezért Magyarországot a Hivatalos Lap 
vezetői az egyik legjobb partnernek tekintik. 
 
A Hatóság vezetői 2012. október 9-12. között Szöulban, a Koreai Közbeszerzési Szolgálatnál 
tettek szakmai látogatást, melynek előzménye, hogy 2011 novemberében a koreai fél vezetői 
jártak Magyarországon, és folytattak egyeztetéseket a Hatóság vezetőivel. 
A szakmai egyeztetés során az alábbi témák kerültek megvitatásra: 

− a Koreai Közbeszerzési Szolgálat szervezetének és működésének, valamint Korea 
közbeszerzési rendszerének rövid bemutatása, továbbá a koreai elektronikus 
közbeszerzési rendszer (KONEPS) működésének bemutatása, 

− a központosított és az elektronikus közbeszerzés hazánkban, 
− a Közbeszerzési Hatóság aktuális fejlesztéseinek bemutatása, 
− valamint sor került egy ajánlattevői egységnél tett látogatásra is. 

 
A Hatóság és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői 2012 decemberében a kínai 
Államtanács delegációját látták vendégül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium székhelyén. Az 
egyeztetés fő tárgya a WTO GPA egyezménye (Kormányzati Beszerzési Megállapodás) volt. Az 
egyeztetés hangsúlyos pontjaiként a hazai kormányzati beszerzések alapvető helyzete, 
szerepe, a fennálló pénzügyi források említhetők.  
 
e) Egyéb nemzetközi vonatkozású feladatok ellátása  
 
A Hatóság munkatársai 2012-ben is részt vettek nemzetközi közbeszerzési tárgyú 
konferenciákon és szemináriumokon, hogy az így megszerzett szakmai tapasztalatokat a 
magyar gyakorlatba átültethessék, munkájuk során hasznosíthassák. 
 
E rendezvények közül kiemelendő az Európai Bizottság által szervezett, 2012. november 26. 
napján Brüsszelben tartott jogorvoslati konferencia. A rendezvényen négy témakört vitattak 
meg: az első témakör a nemzeti jogorvoslati eljárásokat érintette, a második a bírósági 
jogorvoslatokkal volt kapcsolatos, a harmadik a nemzeti jogorvoslati szervek és az Európai 
Bizottság közötti feladatmegosztás kérdéskörével foglalkozott, míg az utolsó témakör arra a 
kérdéskörre fókuszált, hogy a jelenlegi jogorvoslati rendszer igazodik-e a közbeszerzések 
sajátosságaihoz. Az egyes témakörökkel kapcsolatban sor került egy-egy bevezető előadásra, 
majd ezt követően egy előzetesen felkért szakértőkből álló kerekasztal beszélgetés 
következett az előadáshoz, illetve a fő témához kapcsolódóan. A Közbeszerzési Döntőbizottság 
képviselője is részt vett az első témakör kerekasztal beszélgetésében. A beszélgetésben részt 
vevők röviden összefoglalták a magyar, a svéd, spanyol, illetve a lengyel jogorvoslati rendszer, 
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továbbá az elsőfokú jogorvoslati szervek jellemzőit, kitértek a bírósági felülvizsgálattal 
kapcsolatos tapasztalatokra, és ismertették az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 
gyakorlatot. Szóba kerültek még a kiemelkedően fontos közérdekkel kapcsolatos szempontok 
az egyes jogorvoslati eljárásokban, azaz, hogy mely esetekben fordult elő az, hogy 
közbeszerzési jogsértés ellenére a szerződés érvénytelensége nem került megállapításra. 
 
A Közbeszerzési Hatóság 2012. évben is intézkedett az Európai Unió Bírósága közbeszerzési 
tárgyú ítéleteinek honlapján történő rendszeres közzétételéről. A Hatóság e munkája során a 
Külügyminisztérium Belső Piaci és Jogi Főosztálya által rendelkezésre bocsátott, az Európai 
Unió Bírósága, illetve a Törvényszék közbeszerzési tárgyú döntéseire vonatkozó adatokat vette 
alapul.  
 
2012 őszén a Hatóság honlapjának angol nyelvű menüpontja friss, a korábbinál bővebb 
tartalommal, míg a német nyelvű menüpont újként, a bővített angol nyelvű menüpont 
tartalmával egyezően került közzétételre. A menüpontok angol és német nyelvű jogalkalmazást 
segítő anyagokkal (elnöki tájékoztatók, útmutatók, végrehajtási rendeletek) történő bővítése 
2012 decemberére fejeződött be.  
 
11. A Közbeszerzési Szemle 2012. évi megjelenése 
 
A Közbeszerzési Hatóság a CompLex Kiadó Kft.-vel együttműködve a 2011. évtől havi 
rendszerességgel megjelenő szaklapot indított Közbeszerzési Szemle (a továbbiakban: 
Szemle) néven. A szaklap kiadása a 2012. évben is folytatódott. 
 
A Szemle egy olyan szakmai lap, amely a közbeszerzési piac szereplői (ajánlatkérők, 
ajánlattevők, hivatalos közbeszerzési tanácsadók, ellenőrző szervek, képzés és továbbképzés-
szervezők, stb.) és a közbeszerzések iránt érdeklődők számára tájékoztatást nyújt az aktuális 
jogszabályi változásokról, segíti a közbeszerzési jogalkalmazást, válaszokat ad konkrét 
jogalkalmazási kérdésekre, informál a Közbeszerzési Döntőbizottság legfontosabb döntéseiről, 
összefoglalja a közbeszerzések nemzetközi jogi aktuális kérdéseit, tájékoztat az oktatás, 
továbbképzés területén felmerülő aktuális ügyekről, valamint lehetőséget ad tanulmányok, 
szakcikkek közzétételére neves szakértők közreműködésével. 
 
A Szemlében az alábbi rovatok olvashatóak: 
 
Közbeszerzési aktualitások: az aktuális jogszabályváltozásokról való tájékoztatás, hírek, portrék 
a közbeszerzés világából. 
 
Közbeszerzési jogalkalmazás: a Közbeszerzési Hatóság Jogi Főosztályának havi összeállítása a 
leggyakoribb kérdésekre adott állásfoglalásokról, a „Szakember válaszol” című rovat keretében 
hivatalos közbeszerzési tanácsadók, külső, gyakorlati szakemberek által megválaszolásra 
kerülnek a kozbeszerzesiszemle@complex.hu e-mail címre érkezett közbeszerzési tárgyú 
kérdések, továbbá bemutatásra kerülnek a Közbeszerzési Döntőbizottság legfontosabb 
döntései. 
 
Tanulmányok, szakcikkek: a Közbeszerzési Hatóság havi összeállítása a nemzetközi tárgyban 
adott állásfoglalásokról, az Európai Bíróság közbeszerzési tárgyú ítéleteiről, illetve a 
legfontosabb nemzetközi és uniós jogforrások, dokumentumok átfogó bemutatása, továbbá 
hazai közbeszerzési szakemberek szakcikkeinek és tanulmányainak publikálása. 
 
A jelentős szakmai érdeklődésre számot tartó lap kiadása a 2013. évben is folytatódik. 
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12. A közbeszerzésekről szóló nyilvántartások vezetése 
 
A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 172. §-a (2) bekezdésének f) pontja értelmében nyilvántartást 
vezet a közbeszerzésekről. 
 
A statisztikai nyilvántartás adatforrása a Közbeszerzési Értesítőben megjelent, az ajánlatkérők 
által kitöltött és feladott „tájékoztató az eljárás eredményéről” c. hirdetmények. 
 
A közbeszerzési statisztikai adatokkal kapcsolatban a Hatóságnak jelentési kötelezettsége van 
az Európai Bizottság részére (a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság mellett működő statisztikai 
munkacsoporton keresztül), melynek minden évben, határidőben és hiánytalanul eleget tesz.)  
 
13. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács feladatainak ellátásával 

összefüggő kérdések  
 
A Kbt. rendelkezéseivel összhangban 2012. évben is biztosított volt a Tanácsban a törvény 
alapelveinek és egyes közérdekű céloknak az érvényesítése, a közbeszerzési eljárás 
ajánlatkérői általános érdekeinek, és a közbeszerzési eljárás ajánlattevői általános érdekeinek 
a képviselete. A Tanácsban a munkáltatók országos érdekképviseletei és az országos 
gazdasági kamarák delegált képviselői aktívan vettek részt. 
  
A Kbt. 173. §-ának (1) bekezdése a Tanácsot szükség szerinti, de évente legalább hat ülés 
tartására kötelezi.  
 
A Tanács az elmúlt évben összesen hat ülést tartott. A Kbt. 171. § (1) bekezdésének d) pontja 
alapján a halasztást nem tűrő ügyek eldöntése érdekében az ülések közötti időszakban rövid 
úton való szavazást kezdeményezhet a Tanács elnöke, így az Elnök hat esetben írásos 
szavazásban kérte ki a Tanácstagok véleményét. A rendes ülések keretében a Tanács 
elsősorban alapvető feladataihoz kapcsolódóan hozott határozatokat. (Például a Közbeszerzési 
Hatóság Alapító Okiratának módosításáról, a Tanács éves parlamenti beszámolójának 
jóváhagyásáról, a közbeszerzéseket érintő jogszabálytervezetekkel kapcsolatos álláspont 
kialakításáról, a Hatóság informatikai fejlesztésének feladatairól, korábbi ajánlások 
felülvizsgálatáról, új útmutatók kiadásáról, a Hatóság gazdálkodásával összefüggő ügyekről, a 
Közbeszerzési Etikai Kódex elfogadásáról és rendszerének bevezetéséről, valamint 
rendszeresen megvitatásra kerültek a Kbt. egyes gyakorlati alkalmazását érintő kérdések is.)  
 A 2012. január 1. napjától hatályos Kbt. előírásainak való megfelelés érdekében az Alapító 
Okiratot, valamint a Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatát is módosítani 
kellett, mely érintette a Közbeszerzési Hatóság Tanácsa feladatköreit, a szervezeti felépítést, 
továbbá az elnöki és a főtitkári jogkörök egyes pontjait.  
A Tanács a folyamatos munkavégzést, illetve döntéseinek előkészítését és végrehajtását a 
Hatóság igazgatási feladatait végző Titkárság maradéktalanul teljesítette. 
  
A Közbeszerzési Hatóság Tanácsa alelnöki posztjában változás történt. A Tanács 2012. 
szeptember 18-i ülésén Dr. Homolya Róbert alelnök úr más fontos beosztásba kerülése okán 
Rigó Csaba Balázs urat választotta a Közbeszerzési Hatóság Tanácsa alelnökévé. 
 
14. A minősített ajánlattevők hivatalos névjegyzékének vezetése 
 
A Kbt. 172. § (2) bekezdésének eb) pontja alapján a Közbeszerzési Hatóság keretében működő 
Tanács vezeti a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét, meghatározza a minősítési 
szempontokat és azok igazolási módjait. A hatályos törvényi rendelkezések értelmében a 
jegyzéken szereplő minősített ajánlattevők mentesülnek mindazon feltételek igazolása alól, 
amelyeket a Hatóság a minősítés során figyelembe vett, és amelyeket erre tekintettel a 
Hatóság által kiadott igazolás hitelesen tanúsít.  
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A korábbi szabályozástól való főbb eltérések 
 
Korábban a minősített ajánlattevőkre vonatkozó szabályozást a közbeszerzési törvény 
tartalmazta, 2012-től a jogintézményre irányadó szabályokat a 2012. január 1-jén hatályba 
lépett a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.  
 
A Kbt. 172. § eb) pontja, valamint a Rendelet 18. § (3) bekezdése alapján a minősítési 
szempontokat a Hatóság – illetve az annak keretében működő Tanács az illetékes szakmai 
kamarák véleményének meghallgatása után – határozza meg, és a honlapján közzéteszi. 2012-
ben ennek megfelelően a Kbt. és a Rendelet szabályainak megfelelően átdolgozásra, majd 
közzétételre kerültek a minősített ajánlattevők jegyzékével kapcsolatos minősítési 
szempontok, a jegyzékbe történő felvétellel és az érvényesség megújításával kapcsolatos 
segédanyagok.  
 
A jegyzékbe történő felvételért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, változás, hogy a 
Rendelet a jegyzékbe vételi díj mértékét csökkentette, ugyanakkor bevezetésre került, hogy a 
jegyzékbe vétel érvényességi idejének évenkénti megújításáért kisebb mértékű igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetni. A jegyzékbe történő felvétel kérelmezésen túl a Hatóság a 
megújítási, törlési és adatmódosítási kérelmeket bírálja el.  
 
Tapasztalatok 
 
A beszámolási időszakban tovább csökkent a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén 
szereplők száma, melynek alapvető okaként továbbra is az nevezhető meg, hogy a 
közbeszerzési eljárások feltételrendszerét a jelenlegi minősítési szempontoknál szigorúbban 
határozzák meg az ajánlatkérők.  
 
15. A Közbeszerzési Hatóság gazdálkodása 
 
A Hatóság – fejezet és intézmény – 2012. évben 1 516 263 ezer forint saját bevételből, 423 355 
ezer forint költségvetési támogatásból, valamint a 2011. évben jóváhagyott, 2012. évben 
felhasznált 890 728 ezer forint előző évi pénzmaradványból gazdálkodott. 
 
A saját bevételek hirdetményellenőrzési- és közzétételi díjakból, a döntőbizottsági eljáráshoz, a 
minősített ajánlatevők hivatalos jegyzékbe vételéhez és a hivatalos közbeszerzési tanácsadók 
névjegyzékbe vételéhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjból tevődtek össze.   
  
A Hatóság 2012. évi költségvetésének módosítására jellemzően kormányzati intézkedés, a 
pénzmaradvány igénybevétele, a bevétel-többlet (költségvetés-növelés), valamint a 
költségvetés végrehajtása során felmerült igényeknek megfelelően belső átcsoportosítás miatt 
került sor.   
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A költségvetési előirányzatok alakulását az alábbi táblázatok szemléltetik (millió forintban): 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti 
előirányzat 1.443,7 1.023,0 420,7 589,2 

Módosítások jogcímenként      

- Kormány 2,6 - 2,6 2,1 

- Irányító szervi 452,8 452,8 - - 

- Intézményi 1.706,5 1.706,5 - 19,4 

2012. évi módosított előirányzat 3.605,6 3.175,1 423,3 610,7 
 

Megnevezés 

2011. évi 
tény 

2012. évi 
eredeti 

előirányzat 

2012. évi 
módosított 
előirányzat 

2012. 
évi tény 4/1 4/3 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2.494,2 1.443,7 3.605,6 1.856,8 74,4 51,4 

ebből: személyi juttatás 643,0 589,2 610,7 592,3 92,1 97,0 

központi beruházás 0 0 0 0 - - 

Folyó bevétel 1.270,6 1.023,0 1.475,8 1.516,3 119,3 102,7 

Támogatás 147,2 420,7 423,3 423,3 287,5 100,0 

Előirányzat-maradvány 1.417,9 0 1.706,5 890,7 62,8 52,1 

Létszám (fő)  89 96 96 87 97,7 90,6 

 
 
A Hatóság a meglévő informatikai rendszerei folyamatos frissítésével, továbbfejlesztésével 
igyekezett színvonalasan megfelelni a nagymértékben változó jogszabályi környezetnek és az 
ügyfelek igényeinek. Ennek keretében többek között elektronikus dokumentumkezelő rendszer 
is bevezetésre került, amely lehetővé teszi, hogy a kötelezettségvállalás, a szállítói 
számlanyilvántartás, valamint az utalványozás, elektronikusan készüljön. 
 
A Hatóság szervezetében a 2012. évben szervezeti változásként jelentkezett, hogy a 
Közgazdasági Elemző Főosztály 2012. november 1-től a Gazdasági Szervezetbe tagozódott. 
Ezzel egyidejűleg a minősített ajánlattevők jegyzékének vezetése és a minősített ajánlattevői 
kérelmek elbírálásával összefüggő hatósági feladatok a Nemzetközi és Oktatási Főosztály 
feladatkörébe kerültek. 
 
A Hatóság létszáma 2012-ben eredeti előirányzatként 96 fő volt, amely létszám-előirányzat év 
közben nem változott.  A megbízási szerződéssel és részmunkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalók figyelembe vételével 2012. év végére a munkajogi létszám 97 fő volt, 87 fő 
foglalkoztatotti létszám mellett. 
 
Az eszközök és források egyező mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 6,7 %-kal nőtt. A 
legnagyobb növekedés – a bevételi teljesítés miatt - a tárgyi eszközök soron jelentkezett. A 
forrásoknál jelentősebben a saját tőke növekedett, a tárgyi eszköz növekedésének 
megfelelően. 
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A tartósan adott kölcsönök között a dolgozóknak nyújtott lakásépítési és vásárlási támogatás 
összege szerepel, amelynek év végi záró értéke 31.5 millió forintra csökkent a nyitó állomány 
39,7 millió forintos összegéből. Év végére a folyósított kölcsönökből a munkavállalók 8,2 millió 
forintot törlesztettek.  
 
Fejezeti tartalék 
 
A Kvtv. 29. § (3)-(4) bekezdései értelmében 2011. március 31-ig az I-VI. a VIII., a XXX., a XXXIII. 
fejezeteknél irányító szervi hatáskörben végrehajtott fejezeten belüli átcsoportosítással 
fejezeti tartalékot kellett létrehozni, amely a Hatóságnál 7,2 millió forint volt. A törvény 
értelmében a tartalék felhasználásáról az Országgyűlés döntött. A Kvtv-ben előírt egyes 
tartalékok felhasználásáról szóló 93/2011. (XII. 14.) OGY határozat alapján az Országgyűlés a 
Kvtv. 29. § (4) bekezdésében meghatározott fejezeti tartalékok felhasználását nem 
engedélyezte. Így 2012. évben a maradvány a Honvédelmi Minisztériumhoz előző évi maradvány 
átadás jogcímen átutalásra került. A Közbeszerzési Hatóság fejezeténél 2012. évben 12,6 millió 
forint egyensúlybiztosítási tartalékot kellett képezni a 2011. évi CLXXXVIII. törvény értelmében. 
 
A Hatóságnál létrehozott tartalék a beszámolás során kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványként került kimutatásra. 
 

Megnevezés 2011. évi 
tény 

2012. évi 
eredeti 

előirányzat 

2012. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2012. évi 
módosított 
előirányzat 

2012. 
évi tény 5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0 12,6 0 19,8 7,2 - - 

Támogatás 7,2 12,6 0 12,6 12,6 - - 

 
 

2012. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti 
előirányzat 12,6 0 12,6 0 

Módosítások jogcímenként     

Előirányzat-maradvány  
(Fejezeti tartalék átadás) 7,2 7,2 0 0 

2012. évi módosított előirányzat 19,8 7,2 12,6 0 
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IV. Fejezet 

 
A Közbeszerzési Döntőbizottság tevékenysége a beszámolási időszakban 

 
 
1. A Döntőbizottság munkájának általános jellemzői 
  
1.1. A jogi környezet  

 
A Döntőbizottság jogorvoslati tevékenységének alapját az Európai Parlament és a Tanács által 
elfogadott irányelvek képezik.  Az irányelvek határozzák meg a közbeszerzési eljárások egészét 
átható alapelveket, követelik meg az egyenlő elbánást és az átláthatóságot, a 
megkülönböztetés-mentes eljárást. Az irányelvek tételes jogi előírásai állapítják meg a 
közbeszerzési eljárások egyes cselekményeinek alapvető és a tagállamokra is kötelező 
rendelkezéseit.  A Döntőbizottság munkája során jogforrásként az irányelvek rendelkezéseit és 
az azok alapján meghozott európai bírósági ítéleteket is alkalmazza.  
 
Az irányelvek átültetésére hozta meg a hazai jogalkotó a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvényt (régi Kbt.), mely 2004. május l. napján lépett hatályba és 2011. december 31. 
napjáig 55 alkalommal került módosításra. Az újabb átfogó módosítás helyett a jogalkotó új, az 
irányelvi rendelkezések értelmezését adó európai bírósági ítéleteket is figyelembe vevő 
közbeszerzési törvény megalkotásáról döntött. A 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 2012. január 1. 
napjával lépett hatályba. 
 
Jelentős változást hozott a Közbeszerzési Döntőbizottság, mint jogalkalmazó, speciális 
státusú, egyfokú közbeszerzési jogorvoslati szerv működésében a 2012. év, mivel 
párhuzamosan két, szabályozási rendszerében eltérő jogszabály adta keretek között kellett 
feladatait ellátni. A Kbt. rendelkezéseit a 2012. január 1. napját követően megkezdett 
beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati 
eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított 
jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra alkalmazni kellett, ugyanakkor a 
jogorvoslati ügyek egy jelentős részére még a régi Kbt. rendelkezései voltak az irányadóak, 
mivel azok a régi Kbt. alapján megkezdett és lefolytatott közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódtak. 
 
Annak ellenére, hogy a Kbt. jogorvoslatra vonatkozó Ötödik Része a régi Kbt. Hetedik Részéhez 
képest alapvető változást nem vezetett be, az új Kbt. rendelkezéseit alkalmazó 
Döntőbizottságtól a korábbiaktól nem egy esetben eltérő szemléletet, gondolkodást kíván meg. 
A Kbt. a régi Kbt.-től eltérően több általánosabb megfogalmazású szabályt tartalmaz, ám 
kifejezett célja, hogy növelje az alapelvek szerepét a jogalkalmazás során, új elem a 
jogalkotásban, hogy a részletszabályok nem törvényi szinten, hanem rendeletekben kerülnek 
rögzítésre. A Döntőbizottság munkájának ismertetése során tehát mind a régi Kbt., mind pedig 
Kbt. szabályaira figyelemmel kellett számot adni a beszámolási időszakról. 
 
A Döntőbizottság 2012. évi munkájának bemutatása előtt szükséges annak kiemelése, hogy a 
2012. évi adatok nem minden esetben hasonlíthatóak össze a 2011. évi, illetve a korábbi évek 
adataival az új, megváltozott jogszabályi környezetre figyelemmel. 
 
Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az ajánlatkérők törekedtek arra, hogy a lehető 
legtöbb közbeszerzési eljárásukat még 2012. január 1. napját megelőzően, a több éve ismert 
és megszokott régi Kbt. szabályrendszerének alkalmazásával indítsák meg, ami a 
Döntőbizottság elé kerülő jogorvoslati ügyek számára is hatással volt. 
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1.2. A jogorvoslati eljárások kezdeményezése, a jogorvoslati ügyek számának alakulása  
 
A Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárás kérelemre, illetőleg hivatalból indulhat meg. 
 
A 12. sz. melléklet mutatja be, hogy 1996-tól kezdődően miként alakult a Döntőbizottság előtti 
jogorvoslati eljárások száma. A Döntőbizottság a 2012. évben összesen 695 jogorvoslati 
eljárást folytatott le.  
 
A közbeszerzési törvény meghatározza, hogy kik jogosultak jogorvoslati kérelmet benyújtani. 
Egyrészt jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be a közbeszerzési eljárás közvetlen résztvevői 
(ajánlatkérő, részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén bármelyik részvételre 
jelentkező, ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő), másrészt pedig az 
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a dokumentációval, illetve ezek módosításával 
kapcsolatban a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamarák, vagy 
érdekképviseleti szervek. A kamara vagy érdekképviseleti szervezet kivételével a kérelem 
benyújtásának feltétele a közvetlen jog-, vagy érdeksérelem fennállása a vitatott kérdéssel 
összefüggésben.  A közbeszerzési törvény 2010. szeptember 15-től teszi lehetővé, hogy ne 
kizárólag a közbeszerzési eljárás közvetlen résztvevői, hanem azon kívüli szervezetek is 
jogorvoslati kérelmet nyújtsanak be. A kamara vagy érdekképviseleti szervezet tekintetében az 
ügyfélképességet a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenység alapozza meg. 
 
A 2011. évi 810 kérelmezőhöz képest 2012-ben összesen 516 (ezen belül régi Kbt. alapján 319, 
a Kbt. alapján 197.) kérelmező nyújtott be jogorvoslati kérelmet a Döntőbizottsághoz (13. sz. 
melléklet). Megállapítható, hogy az elmúlt, 2012-es évben 36,3 %-kal csökkent a jogorvoslati 
kérelemre indult jogorvoslati eljárások száma.  
 
A korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is minimális számban nyújtottak be jogorvoslati 
kérelmet az ajánlatkérők saját közbeszerzési eljárásuk ellen. Erre általában abban az esetben 
kerül sor, ha az ajánlatkérőként eljáró szervezet valamely döntését követően felismeri annak 
jogsértő jellegét és a jogszerűség helyreállítása érdekében él a jogorvoslati jogával. A jogviták 
döntő részét az érdekeltséggel rendelkező gazdasági szereplők, a részvételre jelentkezők, 
illetve az ajánlattevők kérelmezik. A felhívást, illetve a dokumentációt támadó kérelmek 
körében gyakori a túlzott mértékűnek tartott alkalmassági feltételek előírását, illetve a 
kérelmező részéről nem teljesíthető műszaki specifikációt sérelmező jogorvoslati kérelmek 
száma.  
 
Változatlanul jelentős arányt képvisel a régi Kbt. szerinti kirívóan alacsony ellenszolgáltatással, 
illetve a hatályos Kbt. szóhasználata szerint aránytalanul alacsony árral kapcsolatos 
jogorvoslati ügyek száma.   
 
Továbbra is alacsonyabb számban támadják meg az ajánlatkérőknek a közbeszerzési eljárások 
menetében hozott döntéseit, pl. a kiegészítő tájékoztatást, hiánypótlási felhívást. A jogviták 
jelentős része változatlanul az ajánlatkérők eljárást lezáró döntése ellen irányul.  
 
A közbeszerzési törvény taxatíve meghatározza, hogy mely személyek, szervezetek jogosultak 
hivatalból, a feladatkörük ellátása során tudomásukra jutott jogsértés esetén jogorvoslati 
eljárást kezdeményezni annak érdekében, hogy biztosított legyen a közbeszerzési eljárások 
jogszerű lefolytatása és törvényessége.  
 
Hivatalból jogorvoslati eljárás kezdeményezésre jogosult a Közbeszerzési Hatóság elnöke; az 
Állami Számvevőszék; a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv; a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletéért felelős szerv; a Magyar Államkincstár; az alapvető jogok biztosa; a 
közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján 
közreműködő szervezet; a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított 
szervezet; a Gazdasági Versenyhivatal; a kormány által az európai uniós és egyéb nemzetközi 
támogatások ellenőrzésére kijelölt szerv; az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter; a 
legfőbb ügyész. 
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A 2012. évben 84 esetben nyújtottak be hivatalból kezdeményezést az arra jogosultak. (13. sz. 
melléklet). Legnagyobb mértékben, – együttesen – 66%-ban a Közbeszerzési Hatóság elnöke és 
a támogatást nyújtók, illetőleg közreműködő szervezetek nyújtottak be hivatalbóli 
kezdeményezést.  
 
1.3. A Döntőbizottság elnökének feladatai a hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési 

eljárások jogszerűségének ellenőrzésében  
 
A hazai jogalkotó 1999. szeptember 1. napjától kezdődően alakította ki azokat a jogi kereteket, 
amelyek szerint a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások a Döntőbizottság 
elnökének törvényességi kontrollja mellett indíthatók meg.  
 
A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megkezdése napján az 
ajánlatkérőknek tájékoztatást kell adniuk a Döntőbizottság elnöke számára a választott 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásfajtát megalapozó körülményekről, a 
beszerzés becsült értékéről, valamint meg kell küldeniük az ajánlattételi felhívást, és közölniük 
kell az ajánlattételre felhívott szervezetek nevét, címét. A Döntőbizottság elnökének a feladata 
annak vizsgálata a megküldött ajánlatkérői tájékoztatások alapján, hogy a kivételesen 
alkalmazható hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásfajta választásának a feltételei fennállnak-
e, melyek hiánya esetén – a jogsértés kiküszöbölése, a hirdetményes, nyilvánosságot biztosító 
eljárások lefolytatási lehetőségének megteremtése érdekében – hivatalból megindíthatja a 
jogorvoslati eljárást.  
 
Az ajánlatkérők a 2011. évben 1359, a 2012. évben 1044 hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításáról értesítették a Döntőbizottságot. A 23%-os 
csökkenés nem jelenti egyben a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások számának ilyen 
arányban történő csökkenését is, mivel a Kbt. bizonyos értékhatár alatti hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárások megindítása esetén nem írja elő ajánlatkérők számára, a Döntőbizottság 
értesítésének kötelezettségét. (14. sz. melléklet).  
 
A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások megoszlása a különböző jogalapok 
tekintetében a következőképpen alakult. 
 
A beszámolás időszakában a keretmegállapodásos eljárások körében lefolytatott hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárások aránya jelentősen nem változott az előző évekhez 
képest. 2010. évben 17,6%, 2011-ben 28,25%, a jelen beszámolási időszakban pedig 28,8% volt 
az arányuk az összes hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás viszonylatában.  
Változatlanul jelentős arányban választják az ajánlatkérők azon hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárásfajtát, melyet arra alapítanak, hogy a szerződést műszaki technikai sajátosságok, 
művészeti szempontok, vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott 
szervezet, vagy személy képes teljesíteni. E jogcímre alapított eljárásfajta aránya: 2010. évben 
28,7%, 2011. évben 18,1%, 2012. évben 33% volt.  
 
Hullámzó mértékben választják az ajánlatkérők azon hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárásokat, amelyeket az eredménytelenül zárult eljárást követően tesz az 
ajánlatkérők számára alkalmazhatóvá a Kbt. Az ilyen eljárásfajták előfordulása a 2010. évben 
17%, 2011. évben 0,9%, míg a beszámolás időszakában ezen arány az összes hirdetmény nélküli 
eljáráshoz viszonyítottan 2,3% volt.  
 
A kiegészítő építési beruházásra, illetve szolgáltatásra alapított hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárások aránya a 2010. évben 25,4% volt, mely az előző évben 8,9%-ra csökkent. A 
beszámolási időszakban ezen  eljárásfajtát választó ajánlatkérők aránya 11,9%-ra növekedett.  
 
A rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások aránya – a 2004. évi 
kiemelkedően magas 28,8%-hoz képest – csökkent. A 2010. évben 11,3%, a 2011. évben 5,8%, 
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míg a beszámolási időszakban ezen jogalap előfordulása 8,9%-ot képviselt a hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárások között.  
 
A Döntőbizottság elnöke részére megküldött tájékoztatások tartalma általánosságban kielégíti 
a törvény által előírt követelményeket. Az ajánlatkérők egy része már a tájékoztatásához 
mellékeli a választott eljárásfajtára vonatkozó, annak jogszerűségét alátámasztó iratokat. 
Ugyanakkor jelentős számban fordul elő, hogy az ajánlatkérők nem közlik a beszerzés becsült 
értékét, továbbá azokat az érdemi információkat, adatokat, amelyek alapján megalapozottan 
megítélhető lenne a választott eljárásfajta feltételeinek fennállása, nem kerülnek csatolásra az 
indokokat megalapozó dokumentumok. Erre tekintettel szükséges a Döntőbizottság elnöke 
általi vizsgálat során a hiánypótlás elrendelése. Az elmúlt évben is magas számban, 552 esetben 
hívta fel a Döntőbizottság elnöke az ajánlatkérőket hiánypótlásra, mely a hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárásokról szóló tájékoztatások 52,8%-át jelenti. A hiánypótlási felhívásra 
általában az ajánlatkérők becsatolják a kért további dokumentumokat, továbbá számos esetben 
módosítják még az ajánlattételi határidő letelte előtt a felhívásuk rendelkezéseit.  
 
A beszámolás évében is jellemző maradt, hogy az ajánlatkérők visszavonják az ajánlattételi 
felhívásukat, ha a Döntőbizottság elnöke által kiküldött hiánypótlási felhívás alapján 
aggályosnak ítélik eljárásuk jogszerűségét. 2012-ben 42 esetben vonták vissza az ajánlatkérők 
a közbeszerzési eljárásukat megindító felhívásukat.  
 
A Döntőbizottság elnöke a közbeszerzési törvényben meghatározott rövid, 15 napos határidőn 
belül indíthat jogorvoslati eljárást az ajánlatkérők hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárása ellen. A Döntőbizottság elnöke kizárólag a jogalap választása és az ajánlattételi 
felhívás jogszerűsége körében folytat vizsgálatot és rendelkezik jogosultsággal arra, hogy 
megindítsa a Döntőbizottság eljárását. A Döntőbizottság elnöke a számára megküldött 
tájékoztatások és a hiánypótlási felhívásra utólag becsatolt nyilatkozatok, iratok alapján 
mérlegeli , megállapítható-e a választott eljárásfajta jogszerűsége, vagy feltételezhető az 
eljárás jogcíme megalapozatlansága, ez utóbbi esetben megindítja a jogorvoslati eljárást.  
 
A Döntőbizottság elnöke a 2012. évben összesen 65 hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás –
mely az összes (1044) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 6,2%-a – tekintetében indította 
meg a jogorvoslati eljárást, melyet a 14-15. sz. melléklet mutat be. A 2012. évi 65 esetben 
előfordult hivatalbóli kezdeményezés közül 14 eljárást a régi Kbt. szerint kellett megítélni. 
 
A 16. sz. melléklet mutatja be a Döntőbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett 
jogorvoslati eljárásokban meghozott döntéseket és azok jogi természetét. Az ajánlatkérők 
változatlanul nagyon magas arányban, közel 27,7%-os mértékben éltek azzal a jogi 
lehetőségükkel, hogy visszavonták az ajánlattételi felhívásukat az ajánlattételi határidőt 
megelőzően és emiatt szüntette meg a Döntőbizottság ezeket a jogorvoslati eljárásokat, így 
ezekben az esetekben érdemi elbírálásra a felhívás visszavonása miatt nem kerülhetett sor. 
Érdemben a Döntőbizottság 39 esetben bírálta el a Döntőbizottság elnökének hivatalbóli 
kezdeményezését, és 60%-ban jogsértést állapított meg, valamint további jogkövetkezményeket 
alkalmazott, míg 12,3%-ban állapította meg a Döntőbizottság jogsértés hiányát.  
 
1.4. A jogorvoslati eljárások bemutatása a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői szerint  
 
A Kbt. kógensen meghatározza, mely szervezetek minősülnek ajánlatkérőnek, akik 
kötelezettsége visszterhes beszerzési igényeik kielégítése érdekében a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása.  
 
A jogorvoslati eljárások beszerzők szerinti megoszlását vizsgálva rögzíteni szükséges, hogy a 
2012. január 1. napjával hatályba lépett Kbt. szabályozása az ajánlatkérők meghatározása 
tekintetében némiképp eltér a régi Kbt.-ben szereplőtől. Az ajánlatkérők mindkét Kbt. 
vonatkozásában megbonthatók ún. klasszikus ajánlatkérők, illetve közszolgáltatókra, 
közszolgáltató tevékenységet végzők csoportjára, azonban a hatályos Kbt. közszolgáltatókra 
vonatkozó szabályozása eltér a korábbitól. A hatályos Kbt. lényegében hat ajánlatkérői 
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csoportot alakított ki, melyből 1-3. az ún. klasszikus ajánlatkérők, míg a 4. a közszolgáltatói 
tevékenységet végző közvállalkozások és a közszolgáltatói tevékenységet végző, különleges 
vagy kizárólagos jogok alapján működő szervezetek. Ezek a gazdálkodó szervezetek csak 
közszolgáltatói tevékenységükkel összefüggésben minősülnek ajánlatkérőnek. 
 
A következő szervezetek minősülnek ajánlatkérőnek:  

1. az államháztartás alrendszerei, ezen belül két önálló csoport került kialakításra, az 
egyikbe azok a központi szervek tartoznak, melyekre Az uniós közbeszerzési 
irányelvek szabályai szerint alacsonyabb értékhatárok irányadók árubeszerzés és 
szolgáltatás megrendelés esetében; 

2. a másik csoportba tartozik valamennyi költségvetési szerv, a helyi önkormányzatok, 
illetve ezek különböző társulásai; 

3. a közjogi intézmények; 
4. a „Házon belüli", un. „in house" szervezetek; 
5. közszolgáltatók, illetve közszolgáltatói tevékenységet ellátók; 
6. támogatott szervezetek; 
7. s azok, akik önként, vagy szerződés alapján folytat le közbeszerzést. 

 
Az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok által lefolytatott közbeszerzési 
eljárásokat támadják meg legmagasabb számban a Döntőbizottság előtt. Az ilyen eljárások 
száma 2010. évben 598 (az összes jogorvoslati eljárás 59,1%-a), 2011-ben 593 (az összes 
jogorvoslati eljárás 58,6%-a) volt. A beszámolás évében összesen 330 esetben 
kezdeményeztek önkormányzatok, illetve települési önkormányzatok társulásainak 
közbeszerzési eljárásai ellen jogorvoslati eljárást, azaz 2012-ben a részesedésük aránya 47% 
volt (17. sz. melléklet). Ennek alapján továbbra is megállapítható, hogy a jogorvoslati ügyek 
közel fele önkormányzati, illetve ahhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások ellen indult. Mindez 
összefüggésben áll azzal a ténnyel is, hogy legnagyobb számban önkormányzatok folytatnak le 
közbeszerzési eljárásokat.  
 
Az önkormányzatok elleni jogviták igen változatosak, kiterjednek a közbeszerzési eljárások 
teljes folyamatára, így a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekre, az 
alkalmasság és érvényesség megállapítására, a hiánypótlás helyes alkalmazására, illetve az 
eljárást lezáró döntésre.  A jogorvoslati ügyek alapján az a következtetés vonható le, hogy 
egyes önkormányzatok az évek során kialakították a saját szakapparátusukat közbeszerzési 
eljárásaik megfelelő lefolytatására. A közbeszerzési eljárásokat ritkábban lefolytató 
önkormányzatok ugyanakkor nehezebben igazodnak el a közbeszerzési törvény összetett 
szabályrendszerében és emiatt követnek el egyes esetekben jogsértéseket, így indokoltnak 
tűnik külső szakemberek bevonása a megalapozott eljárások lefolytatása érdekében.  
 
A központi költségvetési szervek ellen indult jogorvoslati eljárások száma a 2012. évben 
arányában kissé emelkedett.  2010. évben 186 (18%), 2011. évben 194 (19,1%) eljárás volt 
folyamatban. A 2012. évben az ellenük indított jogorvoslati eljárások száma 195-re nőtt, mely 
az összes jogorvoslati eljárás 28,5%-át jelenti (17. sz. melléklet).  Kiemelendő ugyanakkor az, 
hogy ez az ajánlatkérői kör nagy értékű közbeszerzési eljárásokat folytat le. A közbeszerzési 
verseny résztvevői számára erre tekintettel kiemelt relevanciával bír az, hogy az ajánlatkérők 
megalapozottan és jogszerűen válasszák ki eljárásuk nyertesét, emiatt már a közbeszerzési 
eljárás menetében többször is sor kerül jogorvoslati kérelem benyújtására.  
 
Az ajánlatkérők önálló csoportját alkotják azok a szervezetek, amelyek arra tekintettel 
minősülnek ajánlatkérőnek, hogy a Kbt.-ben meghatározottak szerint támogatásban 
részesülnek. A támogatottak közbeszerzési eljárásai ellen 2010. évben 33 jogorvoslati 
eljárásra került sor, mely 3,3%-os arányban jelent meg az összes jogorvoslati eljáráson belül. 
2011-ben 37 jogorvoslati eljárást kezdeményeztek a támogatottak közbeszerzési eljárások 
ellen, amely 3,6%-át jelentette az összes jogorvoslati eljárásnak. A beszámolás évében, 2012-
ben összesen 25 (régi Kbt. 11, Kbt. 14) esetben támadták meg a támogatottak közbeszerzési 
eljárását, amely a 2011. évvel egyezően 3,6%-a az összes jogorvoslati eljárásnak. 
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Jellemzően a támogatás felhasználását ellenőrző szervezetek kezdeményeznek hivatalból 
jogorvoslati eljárást, legtöbbször az utólagos ellenőrzés során feltárt jogsértések miatt 
kerülnek ezek az ügyek a Döntőbizottság elé. Emellett az eljárásban érintett ajánlattevői kör is 
nyújt be jogorvoslati kérelmet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása során valósult meg az érdekét sértő nem jogszerű ajánlatkérői magatartás.  
 
A közszolgáltatók, illetve közszolgáltatói tevékenységet ellátó szervezetek ellen a beszámolás 
évében 56 esetben kezdeményeztek jogorvoslati eljárást, amely 8 %-os mértéket mutat az 
összes eljárás számához képest.  
 
Közszolgáltatók ellen jogorvoslati eljárás 2010-ben 62 esetben indult, mely az összes 
jogorvoslati eljárás 6,1%-a volt. 2011-ben ez a szám 59-re csökkent, ami az összes jogorvoslati 
eljárás 5,8%-át tette ki.  
 
A közszolgáltatók, illetve ilyen tevékenységet ellátó szervezetek elleni jogorvoslati ügyszám 
alakulásában – egyebek mellett – az is szerepet játszik, hogy ezen ajánlatkérők alkalmazzák a 
leggyakrabban, széles körben a keretmegállapodásos eljárást, mely alapján hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárásokkal tudják biztosítani a konkrét beszerzési igényeik 
kielégítését. A keretmegállapodásokat több évre kötik és több ajánlattevő számára biztosítják 
az adott kiírási időszakban a részvétel lehetőségét .  
 
A közjogi intézmények csoportjába tartozó ajánlatkérők eljárása ellen 2012-ben 12 alkalommal 
kértek jogorvoslatot. 
 
1.5. A jogorvoslati eljárások megoszlása a közbeszerzési értékhatárok, illetve az eljárási fajták 

szerint  
 
Mind a régi Kbt., mind pedig a 2012. január 1. napjával hatályba lépett Kbt. két közbeszerzési 
értékhatárhoz igazodó eljárásrendet határoz meg: 
 

I. Uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre, illetve a jelenleg hatályos Kbt. 
szerinti uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzésekre irányadó eljárásrend 
 

II. Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre irányadó, egyszerű, illetve a 
jelenleg hatályos Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzésekre 
irányadó eljárásrend 

 
A  jogorvoslati eljárások közül 352 (ebből régi Kbt. 235, Kbt. 117), tehát az összes jogorvoslati 
eljárás 50,5%-a,  indult az uniós/uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárások ellen. 
2012-ben a jogorvoslati eljárások 46,1%-ában, 321 ügyben (ebből régi Kbt. 173, Kbt. 148) 
támadták a nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárásokat. (18. sz. melléklet).  
 
Az összes jogorvoslati ügy több mint 92%-ában a klasszikus ajánlatkérők közbeszerzési 
eljárásait támadják, a közszolgáltató ajánlatkérők elleni eljárások száma 8 %.  
 
2012. évben az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárást támadó jogorvoslati 
ügyek száma csökkent a 2011. évhez képest. A 2011. évben 435 jogorvoslati eljárás volt 
folyamatban uniós értékhatárú közbeszerzési eljárás ellen, a 2012. évben pedig 352 
jogorvoslati kérelmet, illetve hivatalbóli kezdeményezést nyújtottak be az uniós eljárásrendben 
lefolytatott közbeszerzési eljárások ellen. 2011. évben 26 esetben kérelmeztek/ 
kezdeményeztek jogorvoslati eljárást a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése miatt, míg, 
2012-ben mellőzés miatt 22 esetben folytatott jogorvoslati eljárást a Döntőbizottság. (18. sz. 
melléklet).  
 
A Döntőbizottsághoz a 2012. évben benyújtott jogorvoslati kérelmek és kezdeményezések 
jelentős része a nyílt eljárásokat érintette. A beszámolási időszakban 340 (ebből régi Kbt. 182, 
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Kbt. 158) nyílt közbeszerzési eljárást támadtak meg a Döntőbizottság előtt, mely az összes 
jogorvoslati eljárás 48,9%-át jelenti.  
 
A meghívásos eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslatok száma csökkenő tendenciát mutat. 2010. 
évben 30, 2011-ben 24, a beszámolási időszakban pedig 21 (ebből régi Kbt. 15, Kbt. 6) 
jogorvoslati eljárás indult meghívásos és gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás ellen.  
 
Az itt ismertetett adatok kapcsán szükséges rögzíteni, hogy a Kbt. a régi Kbt.-hez képest nem 
különíti el önálló eljárásfajtaként a gyorsított eljárást, hanem a meghívásos és a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos eljárás szabályai között határozza meg, mely körülmények 
fennállása esetén lehetséges ezen eljárási fajták rövidebb határidőkkel történő lefolytatása. A 
Kbt. megtartja azért a gyorsított eljárás elnevezést az így lefolytatott eljárásokra. 
 
A tárgyalásos eljárások miatt indított jogviták aránya a 2010. évhez képest csökkent, a 2011. 
évhez képest emelkedett. A 2010. évben 18,8%, a 2011. évben 3,4 %, míg a beszámolási 
időszakban 5,4% volt.  
 
A beszámolási időszakban összesen 142 (ezen belül régi Kbt. 44, Kbt. 98) jogorvoslati eljárás 
indult tárgyalásos közbeszerzési eljárások ellen, ebből 37 (régi Kbt. 22, Kbt. 15) hirdetménnyel 
induló tárgyalásos eljárások ellen, míg 105 (régi Kbt. 22, Kbt. 83) hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ellen. (18. sz. melléklet).  
 
1.6.  A jogorvoslati eljárások bemutatása beszerzési tárgyak szerint  
 
A közbeszerzési eljárásokban a beszerzés tárgyai lehetnek: árubeszerzés, szolgáltatás 
megrendelése, építési beruházás, építési koncesszió és szolgáltatási koncesszió.  
 
A korábbi években a beszerzési tárgyak közül a legmagasabb arányban az építési 
beruházásokra vonatkozó közbeszerzési eljárásokat támadták meg. 2012-ben ez az arány 
változott. 
 
A beszámolási időszakban 251 (ebből régi Kbt. 176, Kbt. 75) esetben kezdeményeztek 
jogorvoslati eljárást építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési eljárás ellen, mely az 
összes jogorvoslati eljárás 36,1%-a.  Ez az arány 2010-ban 43,1% , 2011. évben 50,1% volt.  
 
2012-ben %-os mértékben kifejezve növekedett a szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzési 
eljárások elleni jogorvoslatok száma. A beszámolási időszakban 276 (ebből régi Kbt. 163, Kbt. 
113) esetben, a jogorvoslati ügyek 42,5%-ában, tehát a legmagasabb arányban támadtak 
szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárást. A szolgáltatások aránya a 2010. évben 
36,2%, 2011-ben 28,3% volt.  
 
Az árubeszerzések elleni jogorvoslati eljárások az elmúlt években lassú emelkedést mutatnak 
az összes jogorvoslati eljárásokhoz képest (a 2010. évben 20,3%, 2011-ban 21,3%), a 
beszámolási időszakban ez az arány 24,1% volt. A beszámolási időszakban 168 (ebből régi Kbt. 
81, Kbt. 87) esetben kezdeményeztek árubeszerzéssel összefüggő jogorvoslati eljárást (19. sz. 
melléklet). 
  
2.  Jogorvoslati kérelmek, kezdeményezések elbírálása  
 
A jogorvoslati eljárásokat a Döntőbizottságnak a jogorvoslati irányelv [az Európai Parlament és 
a Tanács 2007/66/EK irányelve (2007. december 11.) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi 
irányelveknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások 
hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról], a Kbt., illetve a Kbt. 
felhatalmazása alapján alkotott kormányrendelet, ezek hiányában a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) által 
meghatározott eljárási szabályok szerint kell lefolytatnia.  
 



85	  
	  

A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás eredményeként kétfajta alakszerű döntést hozhat, 
határozatot és végzést. A Döntőbizottság határozatot hoz abban az esetben, amennyiben a 
benyújtott jogorvoslati kérelmet, kezdeményezést érdemben elbírálja. A Döntőbizottság 
azokban az esetekben hoz végzést, amikor a Kbt.-ben, illetve a Kbt.-ben felhívott Ket. 
rendelkezésben taxatíve meghatározott okok fennállta miatt nem bírálhatja el érdemben a 
jogorvoslati kezdeményezést, kérelmet, hanem azokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, illetve 
emiatt a jogorvoslati eljárást megszünteti.  
 
A Döntőbizottság kötelezettsége, hogy a benyújtott kérelmeket, kezdeményezéseket tartalmuk 
alapján bírálja el. A Döntőbizottság részére benyújtott jogorvoslati kérelmek és 
kezdeményezések az elmúlt években jelentősen összetettebbé váltak, több okból és többféle 
jogcímen is támadták ajánlatkérők közbeszerzési eljárásait, a kérelmek a beszámolás 
időszakában is több kérelmi elemet foglaltak magukban. Erre tekintettel a Döntőbizottság 
eljárást lezáró döntésének meghozatalakor számos esetben egy okiratba foglaltan (ún. 
egybefoglalt határozat) hozza meg a döntését, amely magában foglal határozati, illetve végzési 
rész(eke)t is.  
 
Abban az esetben, ha több kérelmező, esetleg kezdeményező nyújt be jogorvoslati kérelmet az 
ajánlatkérő ugyanazon közbeszerzési eljárása ellen, a Döntőbizottság az egymással 
összefüggő jogorvoslati ügyeket egyesítheti. 2012. évben 16 esetben került sor az eljárások 
egyesítésére, melynek eredményeként együttesen bírálta el a Döntőbizottság több kérelmező 
jogorvoslati kérelmét. Nem ritkák azok az esetek, amikor 2-3, vagy esetleg még több kérelmező 
kérelme kerül elbírálásra egy határozatban, döntésben.  
 
A Döntőbizottság 2012-ben 695 jogorvoslati ügyben döntött, melynek kapcsán 460 (ebből régi 
Kbt. 276, Kbt. 184) esetben határozatot, 322 (ebből régi Kbt. 197, Kbt. 125) esetben végzést 
hozott az eljárások befejezéseként. A döntések számának az ügyek számához képest 
mutatkozó eltérésének indoka az, hogy a Döntőbizottság 87 esetben hozott határozati, illetve 
végzési elemeket is magában foglaló döntést.  
 
A jogorvoslati eljárások specifikus jogintézménye az ideiglenes intézkedés, amelynek 
alkalmazásáról a Döntőbizottság az eljárást lezáró döntése meghozatalát megelőzően 
végzésben dönt. A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést mind a kérelemre, mind a hivatalból 
indított eljárásokban alkalmazhat. Ez a lehetőség mindaddig fennáll, amíg a jogorvoslattal 
érintett közbeszerzési eljárásban (mellőzés esetén beszerzési eljárásban) a szerződés nem 
került megkötésre.A Döntőbizottság ideiglenes intézkedésként elrendelheti a közbeszerzési 
eljárás felfüggesztését is, vagy felhívhatja az ajánlatkérőt arra, hogy a kérelmezőt vonja be a 
közbeszerzési eljárásba. A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmek, illetve hivatalbóli 
kezdeményezések benyújtását követően a jogorvoslati eljárás teljes időszaka alatt vizsgálja, 
hogy indokolt-e ideiglenes intézkedés alkalmazása. Az ideiglenes intézkedés nem engedi a 
jogvita érdemi elbírálásáig a közbeszerzési eljárás folytatását, és ezáltal a jogsértő helyzet az 
érdemi döntésben még megszüntethetővé válik, a jogsértő ajánlatkérői döntések 
megsemmisíthetők, az esetleges jogsértések reparálhatóak,  
 
A Döntőbizottság 2012. évben 4 esetben alkalmazott ideiglenes intézkedést, valamennyit a régi 
Kbt. alapján lefolytatott eljárásban hozta. (13. sz. melléklet) Az ideiglenes intézkedések száma 
az elmúlt években folyamatos csökkenést mutat. Ennek megítéléséhez hozzátartozik, hogy 
amennyiben kérelmet vagy kezdeményezést nyújtanak be, a szerződést az ügy érdemében 
hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet 
megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi. 
 
 
2.1 A Döntőbizottság által meghozott érdemi határozatok  
 
A Döntőbizottság 2012. évben 460 érdemi határozatot hozott. A Döntőbizottság érdemi 
határozatai többségében 321 (ebből régi Kbt. 190, Kbt. 131) esetben, 70 %-os arányban 
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jogsértést állapított meg és további jogkövetkezményeket is alkalmazott. A jogorvoslati ügyek 
több mint 46,2%-ában került sor jogsértés megállapítására, szankciók alkalmazására.  
 
A Döntőbizottság 214 (ebből régi Kbt. 117, Kbt. 97) esetben semmisítette meg a jogsértő 
ajánlatkérői döntéseket, továbbá 89 (ebből régi Kbt. 51, Kbt. 38) esetben sújtotta bírsággal a 
jogsértés megvalósítóját. A Döntőbizottság 2012-ben mindösszesen 82.650.000.-Ft összegű 
bírságot szabott ki jogsértés miatt.  
 
A közbeszerzési törvény szerint öt esetben kötelező a Döntőbizottság számára a bírság 
kiszabása, egyéb esetekben a Kbt. a Döntőbizottság mérlegelési jogkörébe utalja annak 
eldöntését, hogy a jogsértés megállapítása mellett szükségesnek tartja-e a bírság 
szankciójának alkalmazását, majd ezt követően annak eldöntését, hogy a konkrét ügy összes 
jellemzőjére tekintettel milyen összegű bírság kiszabását tartja indokoltnak. A mérlegelési 
szempontokat a törvény tartalmazza, megköveteli, hogy a Döntőbizottság mérlegelési 
jogkörében vegye figyelembe az eset összes körülményét, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a 
jogsértéseknek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, a jogsértő 
magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértés elkövetésének szándékosságát.  
 
A beszámolási időszakban a Döntőbizottság a jogsértést megállapító határozatok 27,7 %-ában 
ítélte szükségesnek bírság kiszabását, ugyanakkor a bírság összegszerűsége tekintetében 
kevesebb esetben látta indokoltnak magas összegű bírság megállapítását. A Döntőbizottság 
mérlegelési jogkörében nyomatékos szempontként vette figyelembe azt a tényt, hogy a Kbt. 
szerződés megkötésének tilalmára vonatkozó rendelkezése folytán biztosított volt a reparáció 
lehetősége. A reparáció azt jelenti, hogy a jogsértő döntések megsemmisítését követően 
ajánlatkérő jogszerűen le tudja folytatni a közbeszerzési eljárását. A reparálhatóságra – mint 
„enyhítő körülményre” - tekintettel a Döntőbizottság alacsonyabb összegű bírságokat szabott 
ki. E mellett a kisebb értékű beszerzéseket érintő jogorvoslati ügyekben a beszerzések kisebb 
értékére és a reparálhatóságra tekintettel a Döntőbizottság egyes esetekben el is tekintett a 
bírság kiszabásától.  
 
A korábbi évekhez hasonló arányban utasította el a Döntőbizottság érdemi határozatában 
alaptalanság miatt a jogorvoslati kérelmeket. Ez a 2012. évben 122 (ebből régi Kbt. 81, Kbt. 41) 
esetben történt meg, mely az érdemi határozatok 26,2%-a, illetve a jogorvoslati ügyek 17,2%-a.   
 
Ehhez hasonlónak minősültek azok az esetek, amikor a Döntőbizottság a hivatalból 
kezdeményezett jogorvoslati eljárásokban (84 ügy) jogsértés hiányát állapította meg érdemi 
határozatában, és emiatt szüntette meg a jogorvoslati eljárást. 2012. évben 17 esetben került 
erre sor, ami a hivatalbóli eljárások 20%-a (20. sz. melléklet).  
 
2.2 A Döntőbizottság érdemi határozataiban megállapított jogsértések 
 
A Döntőbizottság előtt a kérelmezők és a hivatalbóli kezdeményezők általában az ajánlatkérők 
közbeszerzési eljárásai során megvalósított jogsértő magatartásait támadják, melyből 
következően a Döntőbizottság határozataiban többnyire az ajánlatkérőkkel szemben állapítja 
meg a jogsértés tényét. Nagyon szűk körben ajánlattevői szervezetekkel szemben is 
kimondásra kerül jogsértés, például a hamis adattal, a szerződés módosításával, a teljesítéssel 
összefüggő jogvitákban. A kérelmezők és a hivatalbóli kezdeményezők a jogorvoslati eljárás 
tárgyává teszik a közbeszerzési eljárás menetében meghozott ajánlatkérői döntéseket. 
Jelentős arányt tesz ki ezen belül a közbeszerzési eljárás megindításához kapcsolódó 
ajánlatkérői intézkedések támadása. A kérelmezők legtöbbször az alkalmassági 
követelményrendszert, a dokumentáció kötelező műszaki előírásait, továbbá a bírálati 
szempontrendszert kifogásolták. Az elmúlt év során több esetben nyújtottak be jogorvoslati 
kérelmet a közbenső ajánlatkérői döntésekkel összefüggésben, melyekben a hiánypótlási 
felhívásokat, kiegészítő tájékoztatásokat támadták. Ugyanakkor továbbra is a legmagasabb 
arányt az eljárást lezáró döntést sérelmező ügyek teszik ki. Ezekben a kérelmezők rendszerint 
a saját ajánlatuk érvénytelenné nyilvánítását, illetve a nyertes ajánlat érvényességét kívánják 
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felülvizsgáltatni. A Döntőbizottság a jogviták által érintett széles körre tekintettel érdemi 
határozataiban különböző típusú jogsértéseket állapított meg.  
 
A közbeszerzési eljárás mellőzése a beszámolási időszakban az előző évhez képest csökkent, 
ezen jogsértés 22 esetben képezte jogorvoslati eljárás tárgyát. Ezek döntő része hivatalbóli 
kezdeményezés alapján indult meg. Az utólagos ellenőrzések során feltárásra kerülnek azok az 
esetek, amikor az ajánlatkérők nem, illetve nem megfelelően alkalmazták az egybeszámítási 
kötelezettségüket. Emellett az érdekelt vállalkozói kör is nyújt be jogorvoslati kérelmet, súlyos 
érdeksérelemre hivatkozva, ha az ajánlatkérők nem tesznek eleget azon kötelezettségüknek, 
hogy nyilvánosan hirdessék meg a beszerzéseiket és tegyék lehetővé az abban való részvételt 
valamennyi gazdasági szereplő számára egyenlő eséllyel. Az ajánlatkérők egy része továbbra is 
igyekszik olyan konstrukciót kialakítani, amellyel megkerülheti a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Megállapítható, hogy az adott szakterület vállalkozói köre a 
piaci ismeretei alapján igyekszik megakadályozni az ilyen típusú jogsértő beszerzési 
konstrukciók alkalmazását.  
 
A törvényi szinten deklarált alapelvek kiemelt jelentőségére tekintettel a Döntőbizottság 
először az alapelvi jogsértést megállapító határozataira tér ki. A kérelmezők és a hivatalbóli 
kezdeményezők általában a közbeszerzési törvény tételes jogi szabályainak  megsértése miatt 
kezdeményeznek a Döntőbizottság előtt jogorvoslati eljárást. A Kbt. szabályozása ugyan nagyon 
részletes, azonban még így sem terjedhet ki minden egyes, a közbeszerzési eljárásokban 
megvalósuló magatartásra, amely teljes körű tételes szabályozása nem is szükséges. Az ilyen 
esetek elbírálásának alapja a törvény alapelvekben meghatározott követelményeinek a 
betartása. Az ajánlatkérőknek és az ajánlattevőknek is kötelezettsége, hogy betartsák a 
közbeszerzési eljárás során az alapelveket, biztosításra kerüljön az esélyegyenlőség, a verseny 
tisztasága, a nyilvánosság és a nemzeti elbánás alapelvének az érvényesülése.  
 
A beszámolási időszakban a Döntőbizottság 26 (ebből régi Kbt. 17, Kbt. 9) esetben mondta ki a 
Kbt. valamely alapelvének a megsértését.  
 
A kérelmezők változatlanul magas számban támadják a közbeszerzési eljárást indító 
dokumentum előírásait annak érdekében, hogy indulni tudjanak a közbeszerzési eljárásban és 
a közbeszerzési eljárás lefolytatásának jogszerűsége biztosított legyen. A felhívások előírásai 
közül az alkalmasság igazolási módjaira és minimum feltételeire vonatkozó jogsértések voltak 
a leggyakoribbak. Az ajánlatkérők a közbeszerzési törvény keretei között saját maguk 
határozhatják meg az ajánlattevőkkel szemben támasztott alkalmassági feltételeiket. Az 
ajánlatkérők nem léphetik túl követelményeikben a teljesítéshez szükséges mértéket, mert 
túlzó feltételek előírásával indokolatlanul zárnának ki ajánlattevőket a versenyből. A jogvitákból 
levonható az a következtetés, hogy a beszerzési értéktől függetlenül támadják az alkalmassági 
feltételek meghatározását a gazdasági szereplők. Visszatérő kérdésként jelentkezik a 
pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelményszint előírása. Változatlanul jelentkezik a 
jogorvoslati kérelmekben annak megállapítása iránti igény, hogy az ajánlatkérők a műszaki, 
szakmai alkalmasság igazolására milyen specifikáltságú és milyen nagyságrendű referencia 
feltételt támaszthatnak jogszerűen. Hiszen a különösen nagy értékű építési beruházásoknál jól 
látható, hogy az összetett követelményrendszernek többnyire csak több ajánlattevő, 
alvállalkozóikkal együtt tud megfelelni. A beszámolási időszakban összesen 24 (ebből régi Kbt. 
15, Kbt. 9) esetben került megállapításra alkalmassági feltételekkel kapcsolatos jogsértés. 
 
A korábbi évekhez képest csökkent a részajánlattétel biztosításával kapcsolatban megállapított 
jogsértések száma. A 2012. évben e körben összesen 3 ügyben került sor jogsértés 
kimondására.  
 
A Döntőbizottság 2012-ben 9 (ebből régi Kbt. 2, Kbt.7) esetben állapított meg jogsértést a 
felhívások bírálati szempontrendszerére vonatkozó ajánlatkérői előírások miatt.  
 
Az ajánlattevői kör részletesen elemzi az ajánlatkérők által meghatározott bírálati 
részszempontok tartalmát, súlyszámát és az értékelés módszerét. Az ajánlattevők az ügyek 
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egy részében a bírálati részszempontokat kifogásolják, döntően amiatt, mert az ajánlatkérők 
nem állapították meg előzetesen pontosan azon tartalmi elemeket, amelyek a bírálat tárgyát 
képezik. Különösen vonatkozik ez a szolgáltatásokra, azon belül is a szellemi szolgáltatásokra. 
A kérelmezők azt kívánják elérni, hogy az ajánlatkérők a szakmai ajánlatok tekintetében 
előzetesen adják meg azokat az értékelési szempontokat, amelyek alapján a bírálatkor 
előnyösebb pontszámokat érhetnek el az ajánlattevők, és ezzel kiküszöböljék annak 
lehetőségét, hogy az ajánlatkérők a bírálat során utólag megállapított szempontok alapján, 
vagy szubjektíven végezzék el az értékelést. Az ajánlatkérők által meghatározott súlyszámok 
kifogásolásával a kérelmezők azt kívánják elérni, hogy az objektív módon megítélhető, 
elsősorban az ajánlati ár magasabb súlyszámmal kerüljön értékelésre, szemben a pontosan 
nem definiálható, a beszerzés tárgya tekintetében kisebb relevanciával bíró egyéb 
részszempontokhoz képest. A bírálat módszere tekintetében kérik a kérelmezők, hogy 
ajánlatkérők ezt is előzetesen és teljes körűen rögzítsék miután önmagában csak az 
arányosságnak a közlése mellett számos módon is megvalósítható az értékelés. Külön 
problémakört jelent a nem számszerűsíthető részszempontok értékelési módszerének 
jogszerű meghatározása, mely nem megfelelő volta miatt a Döntőbizottság számos esetben 
állapított meg jogsértést.  
 
A közbeszerzési eljárást indító hirdetmény mellett támadják a kérelmezők a közbeszerzési 
eljárás másik alapdokumentumát, a dokumentációt is. A Döntőbizottság 2012-ben 7 esetben 
állapított meg jogsértést amiatt, hogy az ajánlatkérők megsértették a műszaki leírásra, illetve a 
dokumentációra vonatkozó törvényi előírásokat.  
 
A jelentősen módosított, hiánypótlásra vonatkozó rendelkezések alapján a hiánypótlás csak a 
legszükségesebb körben tiltott, annak érdekében, hogy az ajánlatnak a hiánypótlás során 
történő módosításával csökkenjen az egyes ajánlatok érvénytelenségének az esélye. A 
Döntőbizottság előtt a kérelmezők más ajánlattevők, döntően a nyertes ajánlattevő ajánlatának 
érvénytelensége miatt is terjesztenek elő jogorvoslati kérelmet. A Döntőbizottság a vizsgálata 
során megállapítja, hogy a nyertes ajánlat valóban szenved-e formai hiányosságban, vagy adott 
esetben hiányzik-e az ajánlatkérő által megkövetelt nyilatkozatok, igazolások közül valamelyik. 
Ez azonban nem alapozhatja meg az ajánlat érvénytelenségét, miután biztosítani kell az 
ajánlattevő számára a hiánypótlást. A Döntőbizottság ezekben az esetekben nem tehet mást, 
„visszaadja” az ajánlatkérő részére a közbeszerzési eljárást a hiánypótlási eljárás jogszerű 
lefolytatására. Mindez természetesen elnyújtja a közbeszerzési eljárások eredményes, 
szerződéssel történő lezárásának időszakát. Ez azonban elkerülhető lenne, amennyiben az 
ajánlatkérők körültekintőbben járnának el a hiánypótlás szabályainak alkalmazása során.  
 
Gyakori problémaként jelentkezik, hogy az ajánlatkérők a törvény előírása ellenére nem közlik 
pontosan, melyek a benyújtott ajánlat hiányai. Ajánlatkérők egy része csak utal a felhívás, vagy 
a dokumentáció előírására és csak annyit közöl, hogy a benyújtott ajánlat nem ennek 
megfelelő. Emiatt - különösen összetett nyilatkozatok esetében - az ajánlattevők nem is tudják 
megállapítani, hogy az ajánlatkérő milyen hiány, hiányok pótlására hívta fel őket. Mindezen 
körülmények eredményezték azt, hogy a Döntőbizottság 2012-ben 102 (ebből régi Kbt. 54, Kbt. 
48) esetben állapított meg jogsértést a hiánypótlás, illetve felvilágosítás kérés szabályainak 
nem megfelelő alkalmazása miatt. 
 
A Döntőbizottság előtt a legtöbb jogvitában az ajánlatkérők közbeszerzési eljárást lezáró 
döntését támadja az ajánlattevői kör. A közbeszerzési eljárások legfontosabb döntése a végső 
nyertes kiválasztása és ezen belül az előzetes döntés meghozatala a benyújtott ajánlatok 
érvényességéről. Az ajánlattevők egyre céltudatosabban követelik meg azt, hogy az 
ajánlatkérők valamennyi ajánlatot ugyanazon alapossággal és körültekintéssel vizsgáljanak 
meg a bírálat során, ne tekintsenek el valamely ajánlat érvénytelenségének a megállapításától. 
Ennek érvényesítése érdekében már az eljárást lezáró döntés kihirdetését követően kérik az 
ajánlatkérőktől az iratbetekintés biztosítását, hogy meggyőződhessenek arról,  miszerint a 
nyertes és a többi ajánlattevő megfelelően igazolta-e az alkalmasságát, a benyújtott szakmai 
ajánlata megfelel-e a követelményeknek. Ezen túlmenően egyre nagyobb mértékben 
emelkedett a beszámolási időszakban a jogorvoslati kérelem benyújtását követően kérelmezett 



89	  
	  

iratbetekintések száma is. A kérelmezők egy jelentős hányada elsődlegesen a saját részvételi 
jelentkezésének, ajánlatának az érvénytelenné nyilvánítását kifogásolja. Sok esetben saját 
ajánlata érvénytelenné nyilvánításán túl a nyertes, illetve az őt követő legkedvezőbb ajánlatot 
tevő ajánlatának érvényességét is támadja. A kérelmezők ezen része azt kívánja ezzel elérni, 
hogy nyertesként saját maga kerülhessen kiválasztásra. Ugyanakkor emelkedett azon 
kérelmezők száma is, akiknek célja a közbeszerzési eljárás eredménytelenségének elérése, 
hogy az újonnan kiírandó közbeszerzési eljárásban ismételten indulhassanak. A Döntőbizottság 
a beszámolás időszakában összesen 144 (ebből régi Kbt. 103, Kbt. 41) esetben állapította meg, 
hogy az ajánlatkérők jogsértően döntöttek az érvényesség kérdésében, vagy alaptalanul zártak 
ki valamely ajánlattevőt a versenyből, vagy biztosították olyan ajánlattevő számára a nyerési 
lehetőséget, aki a törvény értelmében az eljárásban már nem vehetne részt.  
 
A közbeszerzési törvény alapvető rendelkezése, hogy az ajánlatkérők kötelesek elvégezni az 
ajánlatok érvényességi vizsgálatát. A közbeszerzési törvény taxatíve és kógensen 
meghatározza, mely okok miatt nyilváníthatók érvénytelenné a benyújtott ajánlatok, amely 
előírás garanciális jellegű az ajánlattevők szempontjából. Az érvényességi vizsgálat során kell 
megítélnie az ajánlatkérőknek azt, hogy az ajánlattevők betartották-e a közbeszerzési 
törvénykötelező előírásait (pl. nem esnek-e kizáró ok hatálya alá), az ajánlatkérő előírásainak 
megfelelően igazolták-e az alkalmasságot, tették-e meg szakmai ajánlatukat. Az 
érvénytelenség körében a jogsértések jelentős része az alkalmasságról hozott ajánlatkérői 
döntésre vonatkozik. A bírálat során az ajánlatkérőnek és a jogorvoslati eljárás során a 
Döntőbizottságnak az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok alapján kell megítélnie, 
hogy az ajánlattevő megfelel-e a felhívásban támasztott alkalmassági feltételeknek. A legtöbb 
esetben változatlanul a szakemberek szakmai gyakorlata, annak kötelező időtartama, illetve a 
referenciák műszaki tartalmának a megfelelősége tekintetében kell iránymutatást adni és 
dönteni.  
 
A jogorvoslati ügyek jelentős számában kifogásolják az ajánlattevők a régi Kbt. szerint kirívóan 
alacsony ellenszolgáltatás, a hatályos Kbt. szóhasználata szerint aránytalanul alacsony ár 
vizsgálatával és megítélésével kapcsolatos ajánlatkérői eljárásokat, döntéseket is.  
 
A gazdasági válság hatása és a kiélezett verseny jut kifejezésre abban, hogy az ajánlattevők 
egyre alacsonyabb ajánlati árakat ajánlanak nyertesként történő kiválasztásuk érdekében. A 
Döntőbizottság szerint is fő cél a közpénzek minél ésszerűbb felhasználása, azonban ez, 
bizonyos küszöbérték be nem tartása esetén már az ellenkező hatást eredményezi. Különösen 
szolgáltatások esetén (pl. mérnöki szolgáltatások, őrzés-védelem, takarítás) adnak a 
vállalkozók olyan ajánlati árakat, amelyek nem csak jelentősen alacsonyabbak a piaci áraknál 
és az ajánlatkérő által korábban tapasztalt áraknál, hanem megkérdőjeleződik a jogszerű 
teljesítési feltételek fennállása is. Ezt is szem előtt tartva határozta meg a jogalkotó mely 
esetekben kell az ajánlatkérőknek az ajánlattevőktől az aránytalanul alacsony ár 
vonatkozásában indokolást, illetve adatokat kérnie. A gazdasági észszerűséggel nem 
egyeztethető össze az ajánlattevői indokolás különösen akkor, ha az ajánlati ár nem nyújt 
fedezetet a munkabérre és kapcsolódó közterhekre sem. A korábbi évekhez hasonlóan a 
Döntőbizottság a beszámolás időszakában is észlelte, hogy az ajánlatkérők egy része nem 
győződik meg arról, hogy valóban biztosítható-e a teljesítés az ajánlatban vállalt árért. Ezzel 
összefüggésben 37 (ebből régi Kbt. 22, Kbt. 15) esetben állapított meg jogsértést. 
 
Lényegesen alacsonyabb számban került benyújtásra olyan kérelem, mely az ajánlatnak az 
ajánlati áron kívüli egyéb értékelési szempontjainak aránytalanságával kapcsolatos. A 
beszámolási időszakban összesen 7 (ebből régi Kbt. 3, Kbt. 4) esetben állapított meg jogsértést 
a Döntőbizottság a lehetetlen, vagy túlzottan magas, illetve alacsony mértékűnek, kirívóan 
aránytalannak értékelt kötelezettségvállalásokkal összefüggésben. 
 
Lényegesen kevesebb számban került megállapításra a beszámolás időszakában azon 
jogsértés, hogy az ajánlatkérő érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt nyilvánított 
érvénytelenné. 2012-ben a Döntőbizottság összesen 19 (ebből régi Kbt. 16, Kbt. 3) esetben 
állapította meg, hogy az ajánlatkérő jogsértő döntést hozott a közbeszerzési eljárása 
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nyertesének személyéről. Ez a szám a 2011. évben még 53 volt. Erre vonatkozó konkrét 
statisztikai kutatás, adat hiányában csupán feltételezhető, hogy a jelentős mértékű csökkenés 
az előzetes vitarendezési eljárások térnyerésének (is) köszönhető. 
 
A közbeszerzési törvény taxatíve meghatározza azon eseteket, amikor az ajánlatkérő jogosult, 
illetve köteles eredménytelenné nyilvánítani közbeszerzési eljárását. A beszámolás 
időszakában a Döntőbizottság 7 (ebből régi Kbt. 5, Kbt. 2) esetben állapított meg jogsértést az 
ajánlatkérők közbeszerzési eljárásuk eredménytelenné nyilvánításáról hozott döntése 
tekintetében.  
 
Az elmúlt évekhez képest jelentősen csökkent azon döntőbizottsági döntések  száma, amelyek 
azt állapították meg, hogy  az ajánlatkérő eljárását eredménytelenné nyilvánító döntése 
jogsértő. A 2012. január 1. napjával hatályba lépett Kbt. az ajánlatkérő számára kötelezővé 
teszi, hogy az ajánlatok – tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok – bontásának 
megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismertetnie kell a szerződés 
teljesítéséhez rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét. Erre tekintettel a közbeszerzési 
eljárás résztvevői számára már a bontás pillanatában nagy valószínűséggel megtudható, hogy 
ajánlattevők tettek-e az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel 
megfelelő ajánlatot. Az ajánlatkérők számos esetben a benyújtott összes ajánlat 
érvénytelensége miatt nyilvánítják eredménytelenné a közbeszerzési eljárásukat. Ezekben az 
esetekben rendszerint több ajánlattevő támadja az ajánlatkérő döntését, a jogsértő 
érvénytelenné nyilvánítás mellett kérik az eredménytelenségre vonatkozó döntés 
megsemmisítését is.  
 
A Döntőbizottság elnöke által hivatalból megindított 65 jogorvoslati eljárásban a Döntőbizottság 
39 esetben állapított meg jogsértést, 18 esetben az ajánlatkérő még az ajánlattételi határidő 
előtt visszavonta felhívását, így a Döntőbizottság erre tekintettel szüntette meg a jogorvoslati 
eljárást. (16. sz. melléklet).  
 
Jogsértések megállapítására több eljárásfajta, így a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások 
körében is sor került.  
 
A beszámolás időszakában 9 esetben állapított meg a Döntőbizottság jogsértést azon 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásfajta tekintetében, amelyet arra alapítottak, 
hogy kizárólag egy meghatározott személy, szervezet képes műszaki, technikai sajátosságok, 
kizárólagos jog, illetve művészeti szempontok alapján a szerződés teljesítésére. Az 
ajánlatkérők egy része már közbeszerzési eljárása dokumentációjának feltételeit is akként 
alakítja ki, hogy hivatkozhasson arra, miszerint csupán egy meghatározott személy képes a 
teljesítésre. A Döntőbizottság megítélése szerint a valós beszerzési igényhez viszonyítottan 
kell megítélni azt, hogy valóban  más szervezet a teljesítésre nem képes. Emiatt  
megállapításra kerülhet az is, hogy az ajánlatkérők már a műszaki leírásukat határozták meg 
jogsértően. Változatlanul problematikus, a konkrét beszerzés vonatkozásában az egyébként 
fennálló, általában szoftverfejlesztésre vonatkozó kizárólagos jog elfogadhatósága. Az 
ajánlatkérők ugyanis ragaszkodnak az alap szoftver kifejlesztőjéhez – amennyiben már van 
valamilyen mértékben kiépített rendszerük – függetlenül annak akár jelentős átalakítása, eltérő 
területekre történő kiterjesztése költségeitől és gazdaságtalanságától. Különös 
körültekintéssel kell megítélni a műszaki, technikai sajátosságok kérdését is, mivel már 
számos területen biztosítható a kompatibilis együttműködés, az egyenértékű megoldások 
alkalmazása.  
 
A közbeszerzési törvény főszabályként a beszerzési igények kielégítésére új közbeszerzési 
eljárások lefolytatását követeli meg. Taxatíve meghatározott feltételek megléte esetén teszi 
csak lehetővé, hogy a korábban megkötött eljárást lezáró szerződés után kiegészítő építési 
beruházásra, illetve kiegészítő szolgáltatásra hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárást folytassanak le az ajánlatkérők. Ebben az esetben ugyanis már csak egy ajánlattevő, a 
korábbi nyertes ajánlattevő részére kerül ajánlattételi felhívás kiküldésre. A beszámolás 
időszakában a Döntőbizottság 7 esetben állapította meg ezen eljárásfajta jogsértő 
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alkalmazását. Ezekre általában amiatt került sor, hogy ajánlatkérők a teljesítés időszakában, és 
azon belül is általában annak végső szakaszában új beszerzési igényekkel bővítik az eredetileg 
megvalósítandó feladatok körét. A jogsértések megállapításától a Döntőbizottság nem 
tekinthet el, elkerülendő, hogy nyilvános verseny kizárásával kapjanak további megbízásokat a 
nyertes ajánlattevők.  
 
A beszámolási időszakban – az előző évihez képest magasabb számban –  12 esetben állapított 
meg amiatt jogsértést a Döntőbizottság, hogy ajánlatkérők a törvényi feltételek hiányában 
alkalmazták a rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárást. Az ajánlatkérők leggyakrabban továbbra is a támogatási szerződések lejáró határidejét 
jelölik meg a rendkívül sürgősség okaként.  
 
2.3 A jogorvoslati kérelmek, kezdeményezések érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, illetve az 

eljárás érdemi vizsgálat nélkül történő megszüntetése  
 
A Kbt. szabályozása nem biztosít általános megtámadhatósági lehetőséget („közérdekű 
kereset”) az ügyfelek számára a közbeszerzési eljárások ellen. A közbeszerzési eljárásokat a 
törvényben meghatározott hivatalbóli kezdeményezői kör, továbbá a törvényben meghatározott 
feltételeknek megfelelő, az ügy eldöntésében közvetlenül érdekelt kérelmezői kör jogosult 
megtámadni.  
 
A törvény szigorú jogvesztő határidőkhöz köti a jogorvoslati kérelem, kezdeményezés 
benyújtását.  
 
Ennek oka, hogy a Kbt. alapvetően két szempontot igyekszik összehangolni. Egyrészről 
biztosítja a meghatározott szervek és személyek számára a jogorvoslathoz való alkotmányos 
jogot, hiszen fontos társadalmi érdek fűződik a jogsértéseket követő jogorvoslati eljárás és 
megfelelő szankció széleskörű alkalmazásához. Ez ösztönzi leginkább a törvény szabályainak 
betartására, és a szabályszerű közpénz felhasználásra a jogalkalmazókat. Másrészt azonban 
figyelemmel kell lenni arra is, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatását, azok végleges 
lezárását ne lehessen indokolatlan elhúzódó jogorvoslati eljárásokkal késleltetni, 
megakadályozni. 
 
A Kbt. kétféle – szubjektív és objektív – határidőt különböztet meg. A szubjektív jogorvoslati 
határidő megtartottsága tekintetében vizsgálni kell, hogy a kérelmező/kezdeményező mikor 
jutott olyan információ birtokába, melyek alapján feltételezhette, hogy az eljárás során hozott 
valamely döntés jogsértő. Szubjektív határidő vizsgálatára csak az objektív határidőn belül van 
lehetőség, a szubjektív határidő letelte esetén az objektív határidő nyitva állása esetén 
igényérvényesítésre már nincs mód. A jogvesztő határidők letelte után benyújtott kérelmeket, 
kezdeményezéseket a Döntőbizottság kötelezően elutasítja érdemi vizsgálat nélkül, illetőleg  a 
jogorvoslati eljárás megindítását követően megállapítható elkésettség esetén a jogorvoslati 
eljárást a Döntőbizottság köteles megszüntetni.  
 
Az előzőek mellett a Kbt. további eljárásjogi feltételeket is támaszt a Döntőbizottság érdemi 
vizsgálatának lefolytathatóságához, meghatározza a benyújtandó kérelmekkel, 
kezdeményezésekkel szemben támasztott tartalmi követelményeket. A Döntőbizottságnak a 
jogorvoslati kérelmek, illetőleg hivatalbóli kezdeményezések benyújtásakor, illetőleg azt 
követően az egész eljárása során végig vizsgálnia kell, hogy fennállnak-e a feltételei a 
jogorvoslati kérelem, illetve a hivatalbóli kezdeményezés érdemi elbírálásának.  
 
A 20/b. számú melléklet mutatja be, hogy a Döntőbizottság a törvényi rendelkezésekre 
tekintettel a beszámolás időszakában 105 (ebből régi Kbt. 45, Kbt. 60) esetben utasította el 
érdemi vizsgálat nélkül a jogorvoslati kérelmeket és 215 (ebből régi Kbt. 150, Kbt. 65) esetben 
szüntette meg a jogorvoslati eljárást, további 2 esetben került felfüggesztésre az eljárás.  
Eszerint a Döntőbizottsághoz benyújtott jogorvoslati ügyek közül 322 esetben a törvényben 
konkrétan meghatározott okokból nem kerülhetett sor érdemi vizsgálatra. Az előző évekhez 
hasonlóan tehát továbbra is változatlanul magas arányban, a benyújtott jogorvoslati kérelmek 
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46,3%-ában a törvényben meghatározott okokból eljárásjogi akadálya volt a Döntőbizottság 
érdemi eljárásának a hozzá benyújtott jogorvoslati kérelmek, hivatalbóli kezdeményezések 
érdemi vizsgálatának.  
 
A Döntőbizottság csak abban az esetben jogosult megindítani a jogorvoslati eljárást, ha a 
kérelem, illetve a kezdeményezés a törvényi előírásoknak megfelel. Amennyiben a 
Döntőbizottság ehhez képest hiányt állapít meg, a törvényben meghatározott 8 napos 
hiánypótlási határidővel, elutasítás terhe mellett köteles felhívni a jogorvoslati kérelem, 
kezdeményezés benyújtóját a megjelölt hiány pótlására. Ha a jogorvoslati eljárás 
kérelmezője/kezdeményezője ennek nem tesz eleget, a Döntőbizottság nem mérlegelhet, 
hanem köteles elutasítani a jogorvoslati kérelmet, illetve kezdeményezést érdemi vizsgálat 
nélkül.  
 
A hiánypótlás nem teljesítése miatti elutasítási/megszüntetési ok az érdemi vizsgálat nélküli 
elutasítások/megszüntetések legnagyobb arányát (összesen 84 ügy, amelyből régi Kbt. 32, Kbt. 
52 db), az érdemi vizsgálat nélkül elutasított/megszüntetett kérelmek, illetve kezdemények 
26,1%-át teszi ki, ami az összes jogorvoslati ügyhöz képest hozzávetőlegesen 12%-os arányt 
képvisel.  
 
Jellemző maradt, hogy a kérelmezők egy része az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése 
nélkül nyújtja be a jogorvoslati kérelmét és azt a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja, 
illetve nem a törvényben előírt mértékű díjat fizeti meg, és a különbözeti összeg ismeretében 
már nem teljesíti a hiánypótlási felhívásban foglaltakat. Ezen elutasítási ok kizárólag a 
kérelmezői kört érinti.  
 
Hasonlóan magas arányt képviselnek az olyan ügyek, amelyekben a Döntőbizottság 
megállapítja, hogy a kérelmezők, illetve a kezdeményezők a törvényben meghatározott 
jogvesztő határidő után,  elkésetten nyújtják be a kérelmüket, kezdeményezésüket. Miután a 
törvény a határidők jogvesztő jellegét mondja ki, a Döntőbizottság köteles elutasítani az 
elkésetten előterjesztett jogorvoslati kérelmeket/kezdeményezéseket. A 2012. évben összesen 
79 (ebből régi Kbt. 60, Kbt. 19) esetben állapította meg a Döntőbizottság az elkésettséget, mely 
az érdemi vizsgálat nélküli elutasításon, illetve megszüntetésen belül 24,5%-os arányt jelentés 
az összes jogorvoslati ügy 11,36%-a.  
 
Az ügyfélképesség hiánya miatt a Döntőbizottság összesen 35 esetben állapította meg az 
érdemi vizsgálat akadályát. Az ügyfélképesség kérdésében a Döntőbizottság általában csak 
alapos vizsgálat alapján tudja megítélni azt, hogy a kérelmezőként fellépő szervezetnek 
fennáll-e a törvényben előírt és megkövetelt közvetlen jogos érdeksérelme. Ezen szigorú 
vizsgálati kötelezettség eredményezi azt, hogy a 35 esetből 27 esetben csak az eljárás 
megindítását követően került megállapításra az ügyfélképesség hiánya, és erre tekintettel a 
jogorvoslati eljárás megszüntetésére.  
 
A korábbi évekhez hasonló számban került sor a hatáskör hiányában elutasító, illetve 
megszüntető döntések meghozatalára. A Döntőbizottság 2012-ben 4 eljárásban állapította meg 
hatásköre hiányát. Erre jellemzően akkor kerül sor, amikor az ügyfelek a szerződés teljesítése 
során felmerült jogvitájukat kívánják a Döntőbizottsággal elbíráltatni. A közbeszerzési törvény a 
szerződés módosításával, teljesítésével kapcsolatban a Döntőbizottság hatáskörét csak szűk 
körben állapította meg, egyéb esetben az általános hatáskörű bíróság jogosult eljárni.  
 
Az elmúlt évben 70 (ebből régi Kbt. 56, Kbt. 14) esetben vonták vissza a kérelmezők a 
jogorvoslati kérelmüket, mely az összes jogorvoslati ügy 10%-át jelenti. A jogorvoslati kérelmek 
visszavonására jelentős számban amiatt kerül sor, mert az ajánlatkérők visszavonják, vagy 
döntően a jogorvoslati kérelemben foglaltaknak megfelelően módosítják ajánlati felhívásukat, 
dokumentációjukat,  eljárást lezáró döntésüket.  
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Csökkent azon esetek száma, amikor az ajánlatkérők a jogorvoslati eljárás megindítását 
követően, de még az ajánlattételi határidőben visszavonják a megtámadott eljárást indító 
hirdetményüket. 2011-ben erre 35 esetben került sor, 2012-ben ez a szám 25-re csökkent.  
 
2.4 Kollégium működtetése  
 
Új jogintézményt vezetett be a 2012. január 1. napjával hatályba lépett Kbt., az ún. elvi döntés 
intézményét. Az új jogintézmény elsődleges célja, hogy minimálisra csökkentse a Kbt. egyes 
szabályainak a Döntőbizottság eljárása során történő sokfelé ágazó értelmezési lehetőségeit, 
kiszámíthatóbbá tegye a jogorvoslati eljárást; a jogértelmezések honlapon történő 
közzétételével pedig gondoskodik a nyilvánosság állandó, napra kész tájékoztatásáról, 
átláthatóbbá téve ezzel a jogorvoslati eljárás egészét.  
 
A Döntőbizottságon belül a jogorvoslati gyakorlat egységességének biztosítása érdekében a 
közbeszerzési biztosokat magában foglaló összkollégium működik. A kollégium az egységes 
jogorvoslati gyakorlat biztosítása érdekében elemzi a Közbeszerzési Döntőbizottság 
gyakorlatát, és véleményt nyilvánít a vitás jogalkalmazási kérdésekben. 
 
Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság valamely eljáró tanácsa elvi kérdésben döntött, köteles a 
döntését Közbeszerzési Döntőbizottság elnökének bemutatni. A Közbeszerzési Döntőbizottság 
elnöke az elvi kérdésben hozott döntést az összkollégium elé terjeszti. Amennyiben az 
összkollégium megállapítja, hogy a döntés vagy annak valamely része elvi jelentőségű, a 
döntésről, vagy annak adott részéről a honlapján iránymutatást tesz közzé. Amennyiben a 
Közbeszerzési Döntőbizottság valamely eljáró tanácsa jogkérdésben el kíván térni az 
iránymutatásban foglaltaktól, erről köteles a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökét 
tájékoztatni.  A Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke a tervezett döntést az összkollégium elé 
terjeszti, és kikéri az összkollégium véleményét. A Döntőbizottság 2012. évben nem tett közzé 
iránymutatást, de rendszeres kollégiumi ülésein kialakítja az aktuális kérdésben követendő 
döntőbizottsági joggyakorlatot. A Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke a Közbeszerzési 
Döntőbizottság döntéshozatalát folyamatosan figyelemmel kíséri. Ha arról szerez tudomást, 
hogy az eljáró tanácsok ellentétes elvi alapokon nyugvó döntéseket hoztak, erről az 
összkollégiumot tájékoztatja, amelyre már több alkalommal is sor került. 
 
3. A bírósági felülvizsgálat tapasztalatai  
 
A Döntőbizottság jogorvoslati eljárást lezáró döntései ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak 
nincs helye, a törvény kizárólag bírósági felülvizsgálatot tesz lehetővé.  A Döntőbizottság 
döntéseinek felülvizsgálatára a közbeszerzési törvény és a polgári perrendtartásról szóló 
törvény kétfajta eljárási rendet határoz meg. A Döntőbizottság érdemi határozatainak 
felülvizsgálata közigazgatási perben valósul meg, míg a végzések megtámadását nemperes 
eljárásban bírálja el a bíróság.  
 
Az érdemi döntések bírósági felülvizsgálatában 2012. január 1. napjától alapvető változás 
következett be. E szerint az elsőfokú bírósági döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, kivéve, 
ha a bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát megváltoztatja. A döntőbizottsági 
határozatok bírósági felülvizsgálatának egyfokúvá tétele azt a célt szolgálja, hogy a jogorvoslati 
eljárások az eddigieknél lényegesen rövidebb idő alatt befejeződjenek. A megváltoztatás 
esetén alkotmányos szempontból mégis indokolt volt fenntartani a fellebbezés lehetőségét, 
amely az új döntéssel szemben biztosítja a jogorvoslathoz való jog érvényesülését.  
 
A 2012. évben a Döntőbizottság által meghozott döntések 18,7%-át támadták meg bíróság előtt 
(21. sz. melléklet). A 22. sz. melléklet mutatja azt be, hogy miként oszlik meg a megtámadott 
határozatok aránya a jogsértést megállapító, illetve az elutasító és megszüntetésre vonatkozó 
döntések között. Az összesen benyújtott 130 bírósági felülvizsgálatból a beszámoló 
elkészítéséig csak 35 esetben fejeződött be jogerősen a bírósági eljárás, tehát csak az ügyek 
26,9%-ának lezárása történt meg. A beszámoló elkészítésének időpontjáig a bírósági eljárások 
alakulását a 23. sz. melléklet mutatja.  
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A Döntőbizottság a beszámolójában részletesen bemutatta az általa végzett jogorvoslati 
tevékenységet.  
 
A Döntőbizottság munkájának eredményeként a 2012-ben előtte kezdeményezett 695 
jogorvoslati ügy 81,3%-a, 565 ügy a Döntőbizottság előtt véglegesen és jogerősen befejeződött. 
Az ügyfelek ezeket a döntéseket tudomásul vették, nem kérték azok bírósági felülvizsgálatát. A 
Döntőbizottság határozatai nyilvánosan közzétételre kerülnek a Közbeszerzési Hatóság 
honlapján és a közbeszerzési piac szereplői tevékenységük során azokat figyelembe veszik. A 
joggyakorlat alakulására a közzétett döntőbizottsági döntések jelentős hatással rendelkeznek.  
 
A bírósági felülvizsgálatok alapján megállapítható, hogy magas arányú a Döntőbizottság 
tevékenységének az eredményessége, a bíróságok mindössze 2,8%-os arányban változtatják 
meg a Döntőbizottság érdemi döntéseit vagy kötelezik új eljárás lefolytatására. A többi esetben 
a bíróságok elutasítják a Döntőbizottság döntései ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmeket. A 
Döntőbizottság által meghozott döntések több mint 81,3%-a a Döntőbizottság előtt véglegesen 
és jogerősen befejeződik, míg a bírósági felülvizsgálattal érintett – az összes jogorvoslati ügyek 
18,7%-át képező – ügyek 71,4%-ában a bíróságok egyetértenek a Döntőbizottság döntéseivel. 
Az összes jogorvoslati ügy mindössze 0,7%-ában kerül sor a Döntőbizottság döntésének 
megváltoztatására a bíróságok által, melyek többnyire a jogszabályváltozásokból adódó eltérő 
jogértelmezésre vezethetők vissza. 
Mindezek alapján levonható az a következtetés, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság, mint 
speciális és független döntéshozó szerv a 2012-es évben is a jogszabályoknak megfelelően 
látta el feladatát. 
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*** 
 
A Közbeszerzési Hatóság kéri az Országgyűlést, hogy fogadja el a 2012. január 1. és 
december 31. közötti időszakról szóló beszámolóját. 
 
 
Budapest, 2013. június .... 
 

 
 

Dr. Gajdos Róbert 
elnök 
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Mellékletek 
 

A közbeszerzési eljárások és a jogorvoslatok statisztikái 
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1. sz. melléklet 
 

A közbeszerzések statisztikai adatai az alkalmazott értékhatár szerint 
Vizsgált időszak: 2012.01.01.-2012.12.31. 

Alkalmazott értékhatár Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft) 

Európai Uniós értékhatár feletti 1827 1 026 453,22 

Európai Uniós értékhatár alatti,  
a nemzeti értékhatárt elérő 6624 307 060,45 

Összesen 8451 1 333 513,67 
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2. sz. melléklet 
	  

A közbeszerzések statisztikai adatai az eljárások típusai szerint  
az EU-s értékhatár felett 

Vizsgált időszak: 2012.01.01.-2012.12.31. 

Eljárás típusa Eljárások száma (db) Beszerzés értéke (millió Ft) 

Nyílt eljárás 1240 673 379,14 
Meghívásos eljárás 61 61 080,39 
Tárgyalásos eljárás 517 289 587,88 
Nem besorolható (jogi szolgáltatások) 9 2 405,79 

Összesen 1827 1 026 453,22 
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3. sz. melléklet 
 

A közbeszerzések statisztikai adatai az eljárások típusai szerint  
az EU-s értékhatár alatt, nemzeti értékhatár felett 

Vizsgált időszak: 2012.01.01.-2012.12.31. 

Eljárás típusa Eljárások száma  
(db) 

Beszerzés értéke  
(millió Ft) 

Egyszerű eljárások 2050 110 217,60 
Szabadon kialakított eljárások 46 1 164,40 
Nyílt eljárások 830 76 525,66 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások 3602 104 316,33 
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 75 12 297,68 
Meghívásos 9 208,02 
Gyorsított tárgyalásos 4 105,48 
Egyéb 8 2 225,28 

Összesen 6624 307 060,45 
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4. sz. melléklet 
 

A közbeszerzések statisztikai adatai az ajánlatkérők besorolása szerint 
Vizsgált időszak: 2012.01.01.-2012.12.31. 

Ajánlatkérő típusa Eljárások száma  
(db) 

Beszerzés értéke  
(millió Ft) 

Központi költségvetés 1876 272 115,28 
Helyi önkormányzat 3851 396 269,06 
Közjogi szerv 1523 385 888,24 
Közszolgáltatók 432 207 552,73 
Egyéb beszerzők 769 71 688,36 

Összesen 8451 1 333 513,67 
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5. sz. melléklet 
 

A közbeszerzési eljárások száma és értéke a beszerzés tárgya szerint 
Vizsgált időszak: 2012.01.01.-2012.12.31. 

Beszerzés tárgya Eljárások száma  
(db) 

Beszerzés értéke  
(millió Ft) 

Árubeszerzés 2310 353 287,36 
Építési beruházás 2779 737 316,47 
Építési koncesszió 1 290,40 
Szolgáltatás 3360 242 601,99 
Szolgáltatási koncesszió 1 17,45 

Összesen 8451 1 333 513,67 
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6. sz. melléklet 
 

A nyertes mikro-, kis- és középvállalkozások részvétele  
a közbeszerzési eljárásokban a vállalkozások besorolása szerint 

Vizsgált időszak: 2012.01.01.-2012.12.31.  

A vállalkozás besorolása Eljárások száma  
(db) 

Beszerzés értéke  
(millió Ft) 

Mikrovállalkozás 2804 103 506,38 
Kisvállalkozás 2730 194 305,36 
Középvállalkozás 1160 162 539,58 
Egyéb vállalkozás 1164 492 602,24 
Nem megadott 446 125 340,06 
Nem besorolható 147 255 220,05 

Összesen 8451 1 333 513,67 
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7. sz. melléklet 
 

A nyertes mikro-, kis- és középvállalkozások részvétele  
az EU-s értékhatár feletti közbeszerzési eljárásokban 

Vizsgált időszak: 2012.01.01.-2012.12.31. 

A vállalkozás besorolása Eljárások száma  
(db) 

Beszerzés értéke  
(millió Ft) 

Mikrovállalkozás 176 30 843,63 
Kisvállalkozás 328 83 210,19 
Középvállalkozás 267 91 402,39 
Egyéb vállalkozás 517 445 530,79 
Nem megadott 417 122 834,86 
Nem besorolható 122 252 631,36 

Összesen 1827 1 026 453,22 
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8. sz. melléklet 
 

A nyertes mikro-, kis- és középvállalkozások részvétele  
a nemzeti értékhatár feletti közbeszerzési eljárásokban 

Vizsgált időszak: 2012.01.01.-2012.12.31.  

A vállalkozás besorolása Eljárások száma  
(db) 

Beszerzés értéke  
(millió Ft) 

Mikrovállalkozás 2628 72 662,75 
Kisvállalkozás 2402 111 095,18 
Középvállalkozás 893 71 137,18 
Egyéb vállalkozás 647 47 071,45 
Nem megadott 29 2 505,20 
Nem besorolható 25 2 588,69 

Összesen 6624 307 060,45 
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9. sz. melléklet 
 

A kkv-k által elnyert eljárások az eljárások típusa szerinti megoszlásban  
az EU-s értékhatár felett 

Vizsgált időszak: 2012.01.01.-2012.12.31. 

Eljárás típusa Eljárások száma  
(db) 

Beszerzés értéke  
(millió Ft) 

Nyílt eljárás 532 124 250,12 
Meghívásos eljárás 28 15 456,47 
Tárgyalásos eljárás 209 64 865,02 
Nem besorolható (jogi szolgáltatások) 2 884,59 

Összesen 771 205 456,20 
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10. sz. melléklet 
 

A kkv-k által elnyert eljárások az eljárások típusa szerinti megoszlásban  
az EU-s értékhatár felett 

Vizsgált időszak: 2012.01.01.-2012.12.31. 

Eljárás típusa Eljárások száma  
(db) 

Beszerzés értéke  
(millió Ft) 

Egyszerű eljárások 1807 86 712,13 
Szabadon kialakított eljárások 31 836,36 
Nyílt eljárások 589 56 035,60 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások 3425 99 178,90 
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 53 9 680,19 
Meghívásos 9 208,02 
Gyorsított tárgyalásos 2 73,63 
Egyéb 7 2 170,27 

Összesen 5923 254 895,10 
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11. sz. melléklet 
 

A kkv-k által elnyert eljárások az ajánlatkérők besorolása szerint 
Vizsgált időszak: 2012.01.01.-2012.12.31. 

Ajánlatkérők besorolása Eljárások száma  
(db) 

Beszerzés értéke  
(millió Ft) 

Központi költségvetési szervek 1434 87 336,50 
Helyi önkormányzatok 3215 193 857,01 
Közjogi szerv 1087 96 400,72 
Közszolgáltatók 240 57 926,05 
Egyéb beszerzők 718 24 831,03 

Összesen 6694 460 351,32 
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12. sz. melléklet 
 

A  JOGORVOSLATI  ELJÁRÁSOK  SZÁMÁNAK  ALAKULÁSA  1996-2012 KÖZÖTT 
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13. sz. melléklet 
 

2012. ÉVI JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK JELLEMZŐ ADATAI ÖSSZESÍTVE 

Jogorvoslati ügyek Száma 
Jogorvoslati kérelmek 516 
Hivatalból kezdeményezett 84 
Döntőbizottság Elnöke által megindított 65 
Bíróság által új eljárásra kötelezés 30 
Összesen 695 
Egyesített ügyek 16 
Kiadott határozatok 373 
Kiadott egybefoglalt határozatok 87 
Kiadott végzések 235 
Ideiglenes intézkedések 4 
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13-A. sz. melléklet 
 

2012. ÉVI JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK JELLEMZŐ ADATAI  
2003. évi CXXIX. tv. alapján 

Jogorvoslati ügyek Száma 
Jogorvoslati kérelmek 319 
Hivatalból kezdeményezett 57 
Döntőbizottság Elnöke által megindított 14 
Bíróság által új eljárásra kötelezés 30 
Összesen 420 
Egyesített ügyek 12 
Kiadott határozatok 221 
Kiadott egybefoglalt határozatok 54 
Kiadott végzések 145 
Ideiglenes intézkedések 4 
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13-B. sz. melléklet 
 

2012. ÉVI JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK JELLEMZŐ ADATAI  
2011. évi CVIII. tv. alapján 

Jogorvoslati ügyek Száma 
Jogorvoslati kérelmek 197 
Hivatalból kezdeményezett 27 
Döntőbizottság Elnöke által megindított 51 
Összesen 275 
Egyesített ügyek 4 
Kiadott határozatok 152 
Kiadott egybefoglalt határozatok 33 
Kiadott végzések 9 
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14. sz. melléklet 
 

A DÖNTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK JELLEMZŐI  2012. ÉV ÖSSZESÍTVE 

 Száma % 

A hirdetmény közzététele nélküli eljárásokról  
megküldött tájékoztatások 1044 100,0% 

A Döntőbizottság Elnöke által megindított eljárások 65 6,2% 
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15. sz. melléklet 
 

A DÖNTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE ÁLTAL HIVATALBÓL MEGINDÍTOTT JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK  
FAJTA SZERINTI MEGOSZLÁSA 2012. ÉV ÖSSZESÍTVE 

A közeszerzési eljárás fajtája Általános Különös Összesen 

 Uniós értékhatárt elérő értékű  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 32 4 36 

 Nemzeti értékhatárt elérő értékű  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 29  29 

Összesen 61 4 65 
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16. sz. melléklet 
 

A DÖNTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE ÁLTAL HIVATALBÓL MEGINDÍTOTT JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK SORÁN 
ALKALMAZOTT JOGKÖVETKEZMÉNYEK 2012. ÉV ÖSSZESÍTVE 

Jogkövetkezmények Száma Összesen 

Jogsértés megállapítása 39  

   Jogsértés 5   
   Jogsértés + Bírság 2   
   Jogsértés + Döntés megsemmisítése 32   

Megszüntetés 18  

   Felhívás visszavonása miatt megszüntetés 18  

Jogsértés hiányát állapították meg   
8 

Mindösszesen   
65 
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17-A. sz. melléklet 
 

A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK AJÁNLATKÉRŐK SZERINTI MEGOSZLÁSA  
2012. ÉV 2003. évi CXXIX. tv. alapján 

Ajánlatkérő Száma % 

Helyi önkormányzat 133 31,7 

Egyéb központi költségvetési szerv 83 19,8 

Alaptevékenység ellátására létrehozott jogképes szervezet 54 12,9 

Települési önkormányzatok társulása 36 8,6 

Közszolgáltató 25 7,0 

Közérdekű tevékenységet végző jogi személy 25 6,0 

Helyi önkormányzati költségvetési szerv 23 5,5 

Támogatásban részesített 11 2,6 

Jogszabály alapján létrehozott jogképes szervezet 11 2,6 

Minisztérium 4 1,0 

Központosított közbeszerző szervezet 3 0,7 

Társadalombiztosítási költségvetési szerv 3 0,7 

Közalapítvány 2 0,5 

Területfejlesztési önkormányzati társulás 2 0,5 

Ajánlattevő, részvételi jelentkező 2 0,5 

Közszolgálati műsorszolgáltatók 1 0,2 

Országos kisebbségi önkormányzat 1 0,2 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1 0,2 

Összesen 420 100,0 



117	  
	  

 
 
 



118 

17-B. sz. melléklet 
 

A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK AJÁNLATKÉRŐK SZERINTI MEGOSZLÁSA  
2012. ÉV  2011. évi CVIII. tv. alapján 

Ajánlatkérők besorolása a Kbt. 6 § alapján Száma % 

6. § (1) a) Klasszikus ajánlatkérők (Miniszterelnökség, 
központosított közbeszerzők) 55 20,0 

6. § (1) b) Klasszikus ajánltkérők (helyi önkormányzatok, 
társulásaik, minden költségvetési szerv) 139 50,5 

6. § (1) c) Klasszikus ajánlatkérők (közjogi intézmények) 23 8,4 

6. § (1) e) Közszolgáltatók, közszolgáltatói tevékenységet  
végző szervezetek 44 16,0 

6. § (1) g) Támogatott szervezetek 14 5,1 

Összesen 275 100,0 
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18. sz. melléklet 
 

A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK MEGOSZLÁSA ELJÁRÁSFAJTÁK SZERINT  
2012. ÉV ÖSSZESÍTVE 

 Általános Különös Összes % 

Uniós értékhatárt elérő 334 18 352 50,6% 
Nemzeti értékhatárt elérő 149 4 153 22,0% 
Egyszerű 167 1 168 24,2% 
Kbt. mellőzése miatt     22 3,2% 

Összesen     695 100,0% 

 

 
 

Uniós értékhatárt elérő Általános eljárás 
Nyílt 243 
Meghívásos 7 
Hirdetményes tárgyalásos 21 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 48 
Gyorsított meghívásos 11 
Gyorsított hirdetményes tárgyalásos 3 
Tervpályázat 1 
Összesen 334 

 
Uniós értékhatárt elérő Különös eljárás 

Nyílt 7 
Meghívásos előmin. 1 
Hirdetményes tárgy. részvételi fh. ind. 5 
Keretmegállapodásos 1 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 4 
Összesen 18 
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Nemzeti értékhatárt elérő Általános eljárás 
Nyílt 87 
Meghívásos 2 
Hirdetményes tárgyalásos 7 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 51 
Keretmegállapodásos 1 
Tervpályázat 2 
Gyorsított hirdetményes tárgyalásos 1 
Összesen 151 

 
Nemzeti értékhatárt elérő Különös eljárás 

Nyílt 3 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 1 
Összesen 4 

 
Egyszerű  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 1 
Egyszerű 165 
Összesen 166 
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18-A. sz. melléklet 
 

A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK MEGOSZLÁSA ELJÁRÁSFAJTÁK SZERINT  
2012. ÉV 2003. évi CXXIX. tv. alapján 

 Általános Különös Összes % 

Uniós értékhatárt elérő 222 13 235 56,0% 
Nemzeti értékhatárt elérő 7   7 1,7% 
Egyszerű 165 1 166 39,5% 
Kbt. mellőzése miatt     12 2,9% 

Összesen     420 100,0% 

 

 
 

Uniós értékhatárt elérő Általános eljárás 
Nyílt 176 
Meghívásos 6 
Hirdetményes tárgyalásos 16 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 14 
Gyorsított meghívásos 8 
Gyorsított hirdetményes tárgyalásos 1 
Tervpályázat 1 
Összesen 222 

 
Uniós értékhatárt elérő Különös eljárás 

Nyílt 4 
Meghívásos előmin. 1 
Hirdetményes tárgy. részvételi fh. ind. 4 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 4 
Összesen 13 
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Nemzeti értékhatárt elérő Általános eljárás 

Nyílt 2 
Hirdetményes tárgyalásos 1 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 3 
Keretmegállapodásos 1 
Összesen 7 

 
Egyszerű  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 1 
Egyszerű 165 
Összesen 166 
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18-B. sz. melléklet 
 

A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK MEGOSZLÁSA ELJÁRÁSFAJTÁK SZERINT 2012. ÉV                 
2011. évi CVIII. tv. alapján 

 Általános Különös Összes % 

Uniós értékhatárt elérő 112 5 117 42,5% 
Nemzeti értékhatárt elérő 144 4 148 53,8% 
Kbt. mellőzése miatt     10 3,6% 

Összesen     275 100,0% 

 

 
 

Uniós értékhatárt elérő Általános eljárás 
Nyílt 67 
Meghívásos 1 
Hirdetményes tárgyalásos 5 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 34 
Gyorsított meghívásos 3 
Gyorsított hirdetményes tárgyalásos 2 
Összesen 112 

 
Uniós értékhatárt elérő Különös eljárás 

Nyílt 3 
Hirdetményes tárgy. részvételi fh. ind. 1 
Keretmegállapodásos 1 
Összesen 5 
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Nemzeti értékhatárt elérő Általános eljárás 
Nyílt 85 
Meghívásos 2 
Hirdetményes tárgyalásos 6 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 48 
Tervpályázat 2 
Gyorsított hirdetményes tárgyalásos 1 
Összesen 144 

 
Nemzeti értékhatárt elérő Különös eljárás 

Nyílt 3 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 3 
Összesen 6 
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19. sz. melléklet 
 

A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK BESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI MEGOSZLÁSA  
2012. ÉV ÖSSZESÍTVE 

Beszerzés tárgya Száma % 

Építési beruházás 251 36,1 
Szolgáltatás 276 39,7 
Árubeszerzés 168 24,2 

Összesen 695 100,0 
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19-A. sz. melléklet 
 

A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK BESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI MEGOSZLÁSA 
 2012. ÉV 2003. évi CXXIX. tv alapján 

Beszerzés tárgya Száma % 

Építési beruházás 176 41,9 
Szolgáltatás 163 38,8 
Árubeszerzés 81 19,3 

Összesen 420 100,0 
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19-B. sz. melléklet 
 

A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK BESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI MEGOSZLÁSA  
2012. ÉV 2011. évi CVIII. tv. alapján 

Beszerzés tárgya Száma % 

Építési beruházás 75 27,3 
Szolgáltatás 113 41,1 
Árubeszerzés 87 31,6 

Összesen 275 100,0 

 

 



128 

20-a. sz. melléklet 
 

A DÖNTŐBIZOTTSÁG ÉRDEMI HATÁROZATAIBAN  ALKALMAZOTT JOGKÖVETKEZMÉNYEK  
2012. ÉV ÖSSZESÍTVE 

Jogkövetkezmények Száma Összesen 
Jogsértés megállapítása 321 
   Jogsértés 57   
   Jogsértés + Bírság 50   
   Jogsértés + Döntés megsemmisítése 173   
   Jogsértés + Bírság + Döntés megsemmisítése 38   
   Jogsértés + Bírság + Döntés megs. + Kbt. szer. elj. Utasítás 1   
   Döntés megs. + Feltételhez kötés 2   
Elutasítás   122 
   Alaptalanság okán 122   
Jogsértés hiányának megállapítása   17 
Mindösszesen   460 
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20.a-A. sz. melléklet 
 

A DÖNTŐBIZOTTSÁG ÉRDEMI HATÁROZATAIBAN  ALKALMAZOTT JOGKÖVETKEZMÉNYEK 2012. ÉV 
2003. évi CXXIX. tv. alapján 

Jogkövetkezmények Száma Összesen 
Jogsértés megállapítása 190 
   Jogsértés 43   
   Jogsértés + Bírság 30   
   Jogsértés + Döntés megsemmisítése 94   
   Jogsértés + Bírság + Döntés megsemmisítése 20   
   Jogsértés + Bírság + Döntés megs. + Kbt. szer. elj. Utasítás 1   
   Döntés megs. + Feltételhez kötés 2   
Elutasítás   81 
   Alaptalanság okán 81   
Jogsértés hiányának megállapítása   5 
Mindösszesen   276 
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20.a-B. sz. melléklet 
 

A DÖNTŐBIZOTTSÁG ÉRDEMI HATÁROZATAIBAN  ALKALMAZOTT JOGKÖVETKEZMÉNYEK 2012. ÉV 
2011. évi CVIII. tv. alapján 

Jogkövetkezmények Száma Összesen 
Jogsértés megállapítása 131 
   Jogsértés 14   
   Jogsértés + Bírság 20   
   Jogsértés + Döntés megsemmisítése 79   
   Jogsértés + Bírság + Döntés megsemmisítése 18   
   Jogsértés + Bírság + Döntés megs. + Kbt. szer. elj. Utasítás     
   Döntés megs. + Feltételhez kötés     
Elutasítás   41 
   Alaptalanság okán 41   
Jogsértés hiányának megállapítása   12 
Mindösszesen   184 
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20.b. sz. melléklet 
 

A DÖNTŐBIZOTTSÁG JOGORVOSLATI ELJÁRÁST LEZÁRÓ VÉGZÉSEI  
2012. ÉV ÖSSZESÍTVE 

 Száma Összesen 
Elutasítás 105  
   Elkésettség miatt 9   
   Hiánypótlás nem teljesítése miatt 84   
   Hatáskör hiánya miatt 2   
   Ügyfélképesség hiánya miatt 8   
   Felhívás visszavonása miatt 2   
Megszüntetés   215 
   Kérelem visszavonása miatt 70   
   Felhívás visszavonása miatt 23   
   Hatáskör hiánya miatt 2   
   Elkésettség miatt 70   
   Okafogyottá vált miatt 19   
   Hiánypótlás nem teljesítése miatt 4   
   Ügyfélképesség hiánya miatt 27   
Felfüggesztett eljárás   2 
Mindösszesen   322 
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20.b-A. sz. melléklet 
 

A DÖNTŐBIZOTTSÁG JOGORVOSLATI ELJÁRÁST LEZÁRÓ VÉGZÉSEI 2012. ÉV  
2003. évi CXXIX. tv. alapján 

 Száma Összesen 
Elutasítás 45  
   Hiánypótlás nem teljesítése miatt 32   
   Ügyfélképesség hiánya miatt 7   
   Elkésettség miatt 6   
Megszüntetés   150 
   Kérelem visszavonása miatt 56   
   Felhívás visszavonása miatt 5   
   Hatáskör hiánya miatt 1   
   Elkésettség miatt 54   
   Okafogyottá vált miatt 7   
   Hiánypótlás nem teljesítése miatt 4   
   Ügyfélképesség hiánya miatt 23   
Felfüggesztett eljárás   2 
Mindösszesen   197 
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20.b-B. sz. melléklet 
 

A DÖNTŐBIZOTTSÁG JOGORVOSLATI ELJÁRÁST LEZÁRÓ VÉGZÉSEI 2012. ÉV  
2011. évi CVIII. tv. alapján 

 Száma Összesen 
Elutasítás 60 
   Hiánypótlás nem teljesítése miatt 52   
   Ügyfélképesség hiánya miatt 1   
   Hatáskör hiánya miatt 2   
   Elkésettség miatt 3   
   Felhívás visszavonása miatt 2   
Megszüntetés   65 
   Kérelem visszavonása miatt 14   
   Felhívás visszavonása miatt 18   
   Hatáskör hiánya miatt 1   
   Elkésettség miatt 16   
   Okafogyottá vált miatt 12   
   Ügyfélképesség hiánya miatt 4   
Mindösszesen   125 
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21. sz. melléklet 
 

A DÖNTŐBIZOTTSÁG DÖNTÉSEI ELLENI BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATOK ALAKULÁSA 
1996–2012 KÖZÖTT ÖSSZESÍTVE 

Év Összes ügy száma Felülvizsgálni kért 
ügyek száma 

Felülvizsgálati  
arány % 

1996 144 43 29,9% 

1997 243 68 28,0% 

1998 296 78 26,4% 

1999 340 95 27,9% 

2000 700 126 18,0% 

2001 830 138 16,6% 

2002 751 167 22,2% 

2003 693 134 19,3% 

2004 866 197 22,7% 

2005 1091 244 22,4% 

2006 858 198 23,1% 

2007 751 153 20,4% 

2008 636 141 22,2% 

2009 861 193 22,4% 

2010 1011 196 19,4% 

2011 1011 164 16,2% 

2012 695 130 18,7% 
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22. sz. melléklet 
 

A DÖNTŐBIZOTTSÁG DÖNTÉSEI ELLENI BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATOK MEGOSZLÁSA A DÖNTÉSEK 
TARTALMA SZERINT 1996–2012 KÖZÖTT ÖSSZESÍTVE 

Év Jogsértést megállapító 
döntések száma 

Ebből felülvizsgálni 
kért ügyek száma 

Felülvizsgálati arány 
% 

1996 73 27 37,0% 

1997 85 34 40,0% 

1998 126 46 36,5% 

1999 185 71 38,4% 

2000 308 86 27,9% 

2001 390 100 25,6% 

2002 267 110 41,2% 

2003 190 75 39,5% 

2004 346 132 38,2% 

2005 452 163 36,1% 

2006 323 101 31,3% 

2007 260 89 34,2% 

2008 268 97 36,2% 

2009 366 132 36,1% 

2010 462 171 37,0% 

2011 487 88 18,1% 

2012 321 70 21,8% 
 

Év 
Elutasításra és 

megszüntetésre vonatkozó 
döntések száma 

Ebből felülvizsgálni 
kért ügyek száma 

Felülvizsgálati arány 
% 

1996 71 16 22,5% 

1997 158 34 21,5% 

1998 170 32 18,8% 

1999 155 24 15,5% 

2000 392 40 10,2% 

2001 440 38 8,6% 

2002 484 51 10,5% 

2003 503 59 11,7% 

2004 520 65 12,5% 

2005 639 81 12,7% 

2006 535 97 18,1% 

2007 491 64 13,0% 

2008 368 44 12,0% 

2009 495 61 12,3% 

2010 549 25 4,6% 

2011 524 76 14,5% 

2012 326 60 18,4% 
 



136 

23. sz. melléklet 
 

A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK ALAKULÁSA A DÖNTŐBIZOTTSÁG  
2012. ÉVI DÖNTÉSEI VONATKOZÁSÁBAN 

Eljáró bíróság, eljárás jellege Jogerősen befejezett Folyamatban van Összesen 

I. fok, nem peres eljárás 8 16 24 
I. fok, peres eljárás 27 53 80 
II. fok, peres eljárás   26 26 

Összesen 35 95 130 

 
 

A  BÍRÓSÁGOK JOGERŐS DÖNTÉSEINEK TARTALOM SZERINTI MEGOSZLÁSA  
A DÖNTŐBIZOTTSÁG 2012. ÉVI DÖNTÉSEI VONATKOZÁSÁBAN 

Döntés tartalma I. fok II. fok 

Elutasítás 25   
Megszüntetés 4   
Új eljárásra kötelezés 5   
Megváltoztatás 1   

Összes döntés 35   

 
A lezárás dátuma 2013. március 10. 
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24. sz. melléklet 
 

A KISZABOTT BÍRSÁG ÖSSZEGÉNEK ALAKULÁSA  
1996–2012. KÖZÖTT 

Év Kiszabott bírság összege 

1996 21 800 000,- Ft 
1997 52 850 000,- Ft 
1998 84 000 000,- Ft 
1999 264 290 000,- Ft 
2000 240 380 000,- Ft 
2001 221 500 000,- Ft 
2002 315 900 000,- Ft 
2003 260 000 000,- Ft 
2004 478 000 000,- Ft 
2005 420 250 000,- Ft 
2006 376 700 000,- Ft 
2007 354 300 000,- Ft 
2008 389 350 000,- Ft 
2009 346 000 000,- Ft 
2010 307 670 000,- Ft 
2011 104 670 000,- Ft 
2012 82 650 000,- Ft 

 

 


