I. Országgyűlés
Közbeszerzési Hatóság

I. A célok meghatározása, felsorolása
A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a
törvényekből eredő feladatainak ellátása, továbbá hogy az Európai Unió által 2014-ben a
közbeszerzésekkel kapcsolatban elfogadott új irányelveinek megfelelően kidolgozott új
közbeszerzési törvényhez igazodva szervezze át, illetve végezze tevékenységét. Az új
jogszabály várhatóan 2015. II. félévében lép életbe.
A Kormányzati célokkal összefüggésben a szolgáltató jelleg erősítése érdekében a
Közbeszerzési Hatóság 2015-ben megkezdte az elektronikus közbeszerzés megvalósítását,
amely szorosan kapcsolódik a már korábban kialakított, a működést támogató informatikai
rendszerek továbbfejlesztéséhez. A fejlesztések célja az átláthatóság biztosítása mellett, a
hatékony működés a felhasználók teljes körű kiszolgálása.
A statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatban célunk a folyamatos tájékoztatás: tervezzük,
hogy negyedévente friss közbeszerzési adatokat teszünk fel a honlapunkra, amely adatok a
közbeszerzési adatbázisra épülő korszerű statisztikai program alapján naprakész információt
biztosítanak a közbeszerzések alakulásáról.
Kiemelkedő feladatként kell a Hatóságnak kezelnie, a törvényi kötelezettségből eredő
ellenőrzési tevékenység, valamint a nemzetközi és oktatási feladatok jelentős bővülését is.
A Hirdetmény ellenőrzések jelentősége tovább erősödik, amely további feladatot ró a
Hatóságra.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2016-ban
A Hatóság a törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében jellemzően saját
bevételből gazdálkodik, amely a hatályos jogszabályok szerint meghatározott esetekben
megfizetett szerkesztési és hirdetményellenőrzési díjakból, valamint igazgatási szolgáltatási
díjakból tevődik össze.
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
A Hatóság intézményrendszerében az elmúlt évben változás nem következett be.
A Közbeszerzési Hatóság az I. Országgyűlés költségvetési fejezet 5. címen nyilvántartott
önálló alfejezete.
A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben rögzített
célok érvényesülésének biztosítása érdekében jött létre.
Az alfejezet irányító szerve a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság), vezetője a
Hatóság elnöke. A Hatóság az Országgyűlés felügyelete alatt álló, önállóan működő és
gazdálkodó autonóm központi költségvetési szerv, amely a közbeszerzési törvényben
meghatározott feladatkörökben általános hatáskörrel rendelkezik.
A Hatóság 2016-ra tervezett létszáma 127 fő, amely 25 fő bővülést jelent 2015. évhez
viszonyítva. A növekedés az új közbeszerzési törvényből vélelmezett többletfeladatok

ellátásához szükséges. A létszám emelkedéssel összefüggő személyi juttatások és járulékai
növekedését a Hatóság saját bevételből fedezi, többlet támogatási igénnyel nem jár.
A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési törvényben foglalt feladatai és hatásköre alapján
figyelemmel kíséri a közbeszerzési törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az
arra jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását. A
közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok keretei között, azok végrehajtását elősegítő
útmutatókat készít és tesz közzé. Vezeti és közzéteszi a hivatalos közbeszerzési tanácsadók
névjegyzékét és a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét. Véleményezi a feladatkörébe
tartozó egyéb jogszabályokat.
Gondoskodik a Közbeszerzési Értesítő, a Hatóság elektronikusan megjelenő hivatalos
lapjának szerkesztéséről és heti háromszori megjelentetéséről. Gondoskodik a közösségi
értékhatárt meghaladó közbeszerzési felhívásoknak az EU hivatalos lapjában történő
közzétételéről.
A közbeszerzésért felelős miniszterrel együttesen részt vesz a közbeszerzési eljárásban
résztvevők oktatására vonatkozó feltételrendszer kidolgozásában. Kapcsolatot tart más
államok közbeszerzési szervezeteivel.
A Hatóság tevékenységéről és a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos
tapasztalatairól minden évben beszámolót készít az Országgyűlésnek.
A Hatóság mellett működő Közbeszerzési Döntőbizottság feladata a közbeszerzésekkel
kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatt kezdeményezett jogorvoslati eljárások
lefolytatása és azzal kapcsolatos határozat meghozatala.
A Hatóság tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek előkészítését és
végrehajtását, továbbá ezen feladatok ellátásához szükséges adatgyűjtő, nyilvántartó, valamint
adminisztratív-koordinatív tevékenységet is ellát. Önállóan működő és gazdálkodó autonóm
központi költségvetési szervként gazdálkodik, és mint ilyen végrehajtja a működéshez
számára jogszabályban meghatározott gazdálkodási feladatokat is.
A Közbeszerzési Hatóság a 2016. évi költségvetés tervezésekor az új közbeszerzési törvény
tervezetéből eredeztethetően és annak hatását vélelmezve a bevételek csökkenését
valószínűsíti, amelyek elmaradnak a 2015. évi előirányzattól. A kiadásokat az egyensúly
megteremtése érdekében csökkentettük.
A 2016. évi költségvetésben az elektronikus közbeszerzés bevezetése és ellenőrzési feladatok
várható bővülése miatt 25 fő többletlétszám került tervezésre, amely a Hatóságnál várható
többletfeladatok érdekében 146 millió forintot jelent. 2015-ben a peres ügyekből következő
személyi jellegű kifizetésekre 50,3 millió forintot terveztünk, amely 2016-ban a létszám
bővülés illetményére illetve a munkaadó által fizetett járulékra használunk fel. A táblázatba
csak a két hatás eredőjét mutatjuk be.
A kötelező előresorolásokra 8,4 millió forint, jubileumi jutalmakra 9,7 millió forint, illetve a
fentiekben felsorolt személyi jellegű kifizetések járulékaira 16,2 millió forint többletköltséget
tervez a Hatóság.

