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Tisztelt Olvasó!

Jelen kiadvány a Közbeszerzési Hatóság 2017. évi tevékenységét, 
az elmúlt évben kitűzött céljait, elért eredményeit és tapasztalatait 
mutatja be, illetve az intézmény működésének átláthatóságát 
segíti elő. 

A Közbeszerzési Hatóság jogállása huszonhárom évvel ezelőtti 
megalapítása óta változatlan, feladatait kizárólag az Országgyű-
lésnek alárendelten működő államigazgatási szervként látja el, 
és tevékenységéről évről évre beszámol az Országgyűlésnek.

A Hatóság kiemelt céljának tekinti a közbeszerzési eljárásban résztvevők szakmai támogatását, 
és a megfelelő jogalkalmazás elősegítése érdekében törekszik a joggyakorlat formálására. A köz-
beszerzési eljárások jogszerű lefolytatását útmutatók, tájékoztatók, állásfoglalások kibocsátásával 
segíti, hatósági adatbázisokat működtet, továbbá a közbeszerzési jó gyakorlatok széles körű meg-
ismertetése érdekében konferenciákat szervez.

A Hatóság a jogszabályokban előírt feladatainak teljesítése mellett számot ad a törvényi kötele-
zettségeken túlmutató önként vállalt feladatairól is, szolgáltató hatóságként informatikai fejlesz-
tésekkel, továbbá más hazai szervezetekkel kialakított széles körű együttműködéssel segíti a köz-
beszerzések világának szereplőit. 

Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a hazai jogalkalmazók támogatásán, továbbá a felelős akkre-
ditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező képzésén túl a Hatóság a nemzetközi tudásmegosz-
tásra és együttműködésre is különös hangsúlyt fektet: a visegrádi együttműködés magyar elnök-
sége alatt két nemzetközi közbeszerzési szakmai rendezvény szervezésével járult hozzá a régiós 
tapasztalatcsere ösztönzéséhez. 

Az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtése mindannyiunk közös érdeke. 
A Közbeszerzési Hatóság e közérdek szem előtt tartásával végzi munkáját, melyet az Európai 
Bizottság is elismert azzal, hogy a 2017-ben publikált belső piaci eredménytáblán százszázalé-
kosra értékelte a magyar közbeszerzési piac átláthatóságát.

Bízom abban, hogy jelen kiadvány minden magyarországi közbeszerzésben érintett szereplő 
tájékoztatását és tájékozódását egyaránt segíteni tudja. 

Kövér László
az Országgyűlés elnöke

Irományszám: B/548
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A 2015-ben elfogadott új közbeszerzési törvény rendelkezéseinek köszönhetően az elmúlt évben 
rekordot döntött a magyar kis- és középvállalkozások által elnyert közbeszerzések összértéke, mely 
a 2016-os mintegy 826 milliárdról, 2017-ben közel 1460 milliárd forintra emelkedett. Darabszámot 
tekintve pedig az összes eljárás 82,6%-át nyerte el hazai kis- és középvállalkozás. 

A verseny és az átláthatóság növekedését támasztja alá az is, hogy 2017-ben tovább nőtt a nyílt 
eljárások száma, mely az uniós értékhatárt elérő közbeszerzések számán belül elérte a 73%-ot. 
Továbbá az a tény is, hogy 2017-re 16,6%-ra csökkent az úgynevezett egyajánlatos eljárások száma, 
mely 2015-ben még 27% volt. A megkezdett hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások száma pe-
dig 2016-hoz képest mintegy 45%-kal csökkent. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2017-ben ösz-
szesen 684 ügyben folytatott jogorvoslati eljárást és több mint 800 millió forint értékben szabott 
ki bírságot a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértések miatt. A Hatóság 2015 novembere óta 
már nemcsak az eljárások jogszerűségét, hanem a szerződések teljesítését is vizsgálja. A szervezet 
2017-ben 107 ilyen ellenőrzést végzett, melyek eredményeként a Döntőbizottság által kiszabott 
bírságok összegének több mint fele származott ebből a tevékenységből. 

A Hatóság a kötelező, törvényben foglalt feladatain túl igyekszik mindent megtenni annak érde-
kében, hogy folyamatos továbbképzéssel és tapasztalatcserével segítse a közbeszerzési piac sze-
replőinek munkáját. A naprakész információk átadása, a folyamatos szakmai továbbképzés biz-
tosítása érdekében a tavalyi évben 22 sikeres konferenciát rendezett meg a Hatóság, amelyeken 
összesen 2600 szakember vett részt. Kiemelten fontosnak tartjuk a nemzetközi tapasztalatcsere 
és tudásmegosztás erősítését, így örömmel számolhatok be arról, hogy a Visegrádi Csoport ma-
gyar elnöksége keretében eredményes nemzetközi konferenciát és szakértői ülést szerveztünk 
meg, példás együttműködést megvalósítva a környező országok társszervezeteivel. 

A környezetvédelmi szempontokat is tartalmazó eljárások mind értékben, mind darabszámban 
növekedtek: 2017-ben a nemzeti eljárásrendben 831 ilyen eljárás zárult eredményesen, több mint 
100 milliárd forint értékben. A Hatóság 2018-as tervei között szerepel, hogy példaként mutatja 
be a legjobb megoldásokat, egyrészt egy erre a célra létrehozott microsite-on keresztül, másrészt 
Közbeszerzési Nívódíj, valamint szakdolgozat és tanulmány pályázatok meghirdetésével a fenn-
tartható közbeszerzések témakörében.

Eddigi eredményeinkre építve 2018-ban a Közbeszerzési Hatóság további lépéseket tesz a köz-
pénzek átlátható és hatékony felhasználásának biztosítására, a közbeszerzési piacon a verseny 
fokozására, illetve a prevenció és a jogkövető magatartás további erősítése érdekében. 

Rigó Csaba Balázs
a Közbeszerzési Hatóság elnöke

Tisztelt Olvasó!

Szeretettel köszöntöm a Közbeszerzési Hatóság nevében. A ma-
gyar közbeszerzési piac számos mutatót tekintve rekordévet zárt 
2017-ben, hiszen 8.811 darab eredményes eljárás került lebo-
nyolításra, melyek összértéke elérte a közel 3.630 milliárd forin-
tot, ami több mint 80,86%-os bővülést jelent a megelőző eszten-
dőhöz képest. A fenti beszerzések csak egy részét képezik azok 
az eljárások, amelyben uniós támogatás is megjelenik. E mellett 
jelentős arányt képviselnek a magyar emberek által megtermelt 
hazai forrásból finanszírozott közbeszerzési eljárások. Az intenzív 
év a Hatóság részéről a korábbiaknál is nagyobb hatékonyságot 
és precizitást kívánt meg. 

Ennek megfelelően 2017-ben folytattuk a megelőző évben kezdett megújulásunkat, a 21. század 
igényeihez igazodva tovább erősítettük a szolgáltató hatóság jelleget, a hatékony és transzparens 
kommunikációt, valamint az új, innovatív megoldások alkalmazását. Ennek köszönhetően a tava-
lyi év nemcsak a piac, a közbeszerzések száma és volumene szempontjából hozott kiugró eredmé-
nyeket, hanem a Közbeszerzési Hatóság munkája kapcsán is előrelépésről tudunk számot adni. 
A Közbeszerzési Hatóság egyik kiemelt feladata, hogy biztosítsa a közbeszerzések átláthatóságát, 
a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos információk teljes transzparenciáját, elérhetőségét.

A Hatóság számos újítást vezetett be annak érdekében, hogy az átláthatóságot tovább növelje: 
napi szerkesztésűvé tettük a Közbeszerzési Értesítőt, elindítottuk a Napi Közbeszerzés mobilapp-
likációt – amelyet 2017. év végéig közel 4500 felhasználó töltött le –, illetve a Hatóság honlapján 
is folyamatosan, naprakészen jelentettünk meg minden, közbeszerzési eljárásokhoz, illetve jogor-
voslathoz kapcsolódó információt, döntést. Az Európai Bizottság szerint ebben a mutatóban kivá-
ló teljesítményt nyújt Hazánk, hiszen a legutóbbi, 2017-ben publikált belső piaci eredménytáblán 
százszázalékosra értékelték a magyar közbeszerzések átláthatóságát. 

A közbeszerzések növekvő volumene egyben azt is jelenti, hogy a szektor jelentős arányban járul 
hozzá a nemzetgazdaság egészének teljesítményéhez. A 2017-ben lebonyolított közbeszerzések 
3.629,9 milliárd forintot elérő összértéke a teljes magyar bruttó hazai össztermék 10,2%-át te-
szi ki. A bővüléssel párhuzamosan, fokozódott a verseny is: míg 2016-ban az átlagos ajánlatok 
száma 6 volt, 2017-re ez a szám 8-ra nőtt. Ez azért különösen jó hír, mert a növekvő verseny 
a visszaélések kockázatának mérséklődését hozza magával, másrészt annak is nyilvánvaló jele, 
hogy a hazai cégek egyre felkészültebbek és versenyképesebbek a közbeszerzések terén.
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A részekre bontás tilalmával foglalkozó útmutató kiadását követően a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége egyeztetést kezdeményezett az útmutatóhoz kapcsolódóan egy olyan példatár elfo-
gadásáról, mely konkrét jogesetek mentén szemlélteti a közbeszerzések ellenőrzési folyamataiban 
résztvevő intézményi szereplők egységes álláspontját. A példatárban a Közbeszerzési Hatóság, 
a Miniszterelnökség, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, továbbá a Megyei Jogú 
Városok Szövetségének álláspontja található a gyakorlatban leggyakrabban felmerülő, a részekre 
bontás tilalmát érintő kérdésekre nézve.

A magyar közbeszerzési jog fejlődése során nem volt még példa arra, hogy a jogalkalmazást segí-
tő szervek ilyen konkrét példákat tartalmazó segítséggel álltak volna elő a jogalkalmazók számára. 
A példák ugyanis – bár nem szolgálnak minden konkrét élethelyzetben a részekre bontással kap-
csolatos kérdések megoldásaként – alkalmasak arra, hogy az ajánlatkérő a benne foglaltak alapján 
következtetni tudjon a jogszerű megoldásra a saját beszerzése becsült értékének számítása során.

A Tanács által elfogadott útmutatók előkészítésével kapcsolatos munka a Beszámoló I.3.2. pontjá-
ban részletesebben ismertetésre kerül. 

A Tanács keretein belül három munkabizottság működik, melyeknek elsődleges célja a Tanács 
szakmai munkájának – elsősorban az útmutatók kiadásának – hozzáértő és hatékony előkészí-
tése. A Tanács Bürokráciacsökkentő és jogalkotást támogató, valamint a Közszolgálati feladatok 
ellátását támogató munkabizottsága a 2017. évben négy ülést tartott tagjainak együttes részvé-
telével, esetenként pedig az ülés napirendjének tárgyával összefüggő tevékenységű szakmai szer-
vek bevonásával (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Európai Támogatásokat Auditáló Főigazga-
tóság, Állami Számvevőszék).

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módo-
sításáról szóló 2016. évi CLX. törvény 42. § (2) bekezdése módosította a Kbt. 182. § (10) bekezdését, 
így 2017. évtől a Tanács tagjai tiszteletdíjra jogosultak, amelynek havi mértékét a jogszabály ren-
delkezése szerint a Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. A Közbeszerzési Hatóság 
elnöke 0 Ft/hó tiszteletdíjat határozott meg a Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
vonatkozó rendelkezésében.

i. a HaTóság jogszaBályi felHaTalmazáson alaPUló köTelező feladaTai

I.1. A Hatóság keretében működő Tanács

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő 13 tagú Tanács feladatait a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 183. §-a határozza meg.

A Tanács a Kbt. 183. § c) pontjában megjelölt jogkörében eljárva a közbeszerzésekért felelős mi-
niszterrel egyeztetve – és adott esetben az országos gazdasági kamarákkal vagy más szakmai szer-
vezetekkel együttműködve – a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót 
készít a jogorvoslati döntésekből, valamint a közbeszerzések ellenőrzésének gyakorlatából levon-
ható tapasztalatok alapján, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról.

A 2017. évben az alábbi útmutatók kerültek elfogadásra a Tanács keretében:
• A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a Kbt. 

62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti jogsértés sú-
lyosságának megítéléséhez kapcsolódó szem-
pontokról;

• A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az ajánlat-
tételre felhívott gazdasági szereplők Kbt. 115. § 
(2) bekezdése szerinti változtatásáról;

• A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az életcik-
lusköltség-számítási módszertanokról;

• A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a kizá-
ró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, 
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról 
a Magyarországon letelepedett gazdasági sze-
replők vonatkozásában;

• A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a köz-
beszerzési eljárások eredményeként megkötött 
szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint 
teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről;

• A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az Eu-
rópai Unióban és az Európai Gazdasági Térség-
ben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilván-
tartásokról és adatokról;

• A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma 
és a beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában.
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Az ellenőrzések több mint fele jogorvoslati eljárás kezdeményezéséhez vezetett, ami azt mutatja, hogy 
a Hatóság munkatársai egyre jobb érzékkel választják ki a problémás ügyekhez. A 2017. évben így ösz-
szesen 55 esetben került sor jogorvoslati eljárás kezdeményezésére az ellenőrzés eredményeként, 
mely ügyek során a Közbeszerzési Döntőbizottság 41 esetben elmarasztaló döntést hozott.

Az elmarasztaló 41 db határozatból 39 esetben a Döntőbizottság bírság kiszabásáról is rendel-
kezett, amely összesen 497,67 millió forintot tett ki. 

I.2. Ellenőrzési feladatok

I.2.1. A szerződésellenőrzési munka eredményei

A Hatóság 2017. évben több mint 100 ellenőrzést folytatott le.
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lezárt ügyek: 52 db

Ajánlatkérővel szemben
kiszabott bírság

Ajánlattevővel szemben
kiszabott bírság

2017-ben indult jogorvoslati eljárásokban a szerződésellenőrzési tevékenység eredményeként
kiszabott bírság összege: 497,67 millió Ft
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I.2.2. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások csökkentése

Versenyszűkítő hatásai miatt a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételes esetekben alkalmaz-
ható eljárásfajta, amely csak a törvényben taxatív módon meghatározott feltételek esetén és kizáró-
lag a Közbeszerzési Hatóság elnökének törvényességi ellenőrzése mellett folytatható le. Figyelem-
mel az eljárásfajta kivételes jellegére, minden esetben az ajánlatkérőket terheli annak bizonyítása, 
hogy jogszerűen választották meg az alkalmazandó eljárásfajta jogalapját.

A Kbt. 103. §-a alapján a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megkezdésekor 
az ajánlatkérőknek tájékoztatást kell adniuk a Közbeszerzési Hatóság elnöke számára a válasz-
tott eljárásfajtát megalapozó körülményekről, meg kell küldeniük az eljárást megindító ajánlat-
tételi felhívást és közölniük kell az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét, címét, vala-
mint a beszerzés becsült értékét.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások törvényességi ellenőrzésének hatékonyságát az eljárá-
sok számának drasztikus visszaszorítása mutatja. A 2017. év kiemelkedően eredményes volt, me-
lyet a lenti diagramok is szemléltetnek. 

A 2017. évben az ajánlatkérők összesen 482 alkalommal tájékoztatták a Hatóság elnökét arról, 
hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indítottak, amely azt jelenti, hogy

a 2016. évhez viszonyítva 45%-kal csökkent a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárások száma.

Az ellenőrzési eljárás részletszabályait meghatározó a közbeszerzési eljárás eredményeként meg-
kötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőr-
zéséről szóló 308/2015 (X.27.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít helyszíni ellenőrzés lefolytatá-
sára, melyre 25 esetben került sor.

A Hatóság által bevezetett ellenőrzési módszertant követve az 55 jogorvoslati eljáráson felül 
további 7 esetben volt szükség egyéb eljárás kezdeményezésére, illetve intézkedés megtételére:

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások száma

-45%

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások esetén
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A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokkal kapcsolatban – a Közbeszerzési Hatóság elnö-
kének kezdeményezésére indult 58 db eljárásban – a Közbeszerzési Döntőbizottság 12 eset-
ben összesen 10.150.000 Ft bírságot szabott ki 2017-ben.

I.2.3. Hirdetményellenőrzési tevékenység – megelőzéssel a sikeresen lefolytatott köz-
beszerzésekért

A hirdetményellenőrzés a közbeszerzési eljárás folyamatába épített több lépcsős ellenőrzési mód-
szer. Az ellenőrzés célja, hogy a hirdetmények a jogszabályok előírásainak megfelelő, továbbá 
az adott hirdetményen belül koherens tartalommal, az előírt határidők betartása mellett kerül-
jenek közzétételre.

A Hatóság tartalmi és formai szempontból ellenőrizte az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illető-
leg a Közbeszerzési Értesítőben közzétételre kerülő hirdetményeket. 

2017. évben 19 358 hirdetmény és 191 bírósági határozat került iktatásra és feldolgozásra.

Jól látható, hogy az ajánlatkérők 2017-ben eljárásaikat leggyakrabban a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) 
pontjára, műszaki-technikai sajátosságokra, illetve kizárólagos jogok védelmére alapozták. 

A Közbeszerzési Hatóság elnöke törvényességi ellenőrzési jogkörében minden esetben fokozot-
tan szigorúan megvizsgálja, hogy a kivételesen alkalmazható hirdetmény nélküli tárgyalásos eljá-
rás feltételei fennállnak-e. Amennyiben a vizsgálat során azt tapasztalja, hogy a választott jogalap 
feltételei nem állnak fenn hiánytalanul, vagy nem egyértelműen állapítható meg a jogalap fennál-
lása – a jogsértés kiküszöbölése és a hirdetményes, nyilvánosságot biztosító eljárások lefolytatási 
lehetőségének megteremtése érdekében – hiánypótlási felhívást bocsát ki, illetve hivatalból jog-
orvoslati eljárást kezdeményez. 

Beérkezett hirdetmények 2016. és 2017. években
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98. § (2) bekezdés c) pontja szerint műszaki technikai sajátosságok,
vagy kizárólagos jogok védelme miatt 

98. § (2) bekezdés d) pontja alapján művészeti szempontokra alapítva 

98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti rendkívüli sürgősségre hivatkozással

98. § (3) bekezdésében foglalt jogalap szerint az alapprojekttel összhangban álló új beszerzés esetén 

98. § (4) bekezdésében foglalt jogalapok szerint az egyes árubeszerzések esetén 

98. § (5) bekezdése alapján tervpályázatot követő tervezési szolgáltatás beszerzése kapcsán 

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló
289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján 

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján
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I.2.4. Közérdekű bejelentések – minden bejelentés számít

A Közbeszerzési Hatóság nagy figyelmet fordít a panaszokra és a közérdekű bejelentésekre az át-
láthatóság érvényesítése érdekében, valamint a korrupció elleni küzdelemben.

Az értékteremtő „jó gyakorlatok” kialakítása érdekében – biztosítva a közérdekű bejelentők minél 
szélesebb körű jogérvényesítését – a Hatóság 2017. évben is nagy hangsúlyt helyezett a közbe-
szerzési jogalkalmazók folyamatos tájékoztatására. A közbeszerzések átláthatóbbá és eredmé-
nyesebbé tétele érdekében a Közbeszerzési Hatóság elnöki tájékoztató kibocsátásával segítette 
a közbeszerzések szereplőit és az állampolgárokat.

2017-ben összesen 74 db közérdekű bejelentés érkezett a Hatósághoz, melyből 31 esetben 
került sor jogorvoslati eljárás kezdeményezésére.

A 31 jogorvoslati kezdeményezésből 4 esetben jogsértés hiányát állapította meg a Közbeszerzési 
Döntőbizottság, míg 27 esetben állapított meg jogsértést. 

A közérdekű bejelentések alapján indult jogorvoslati eljárások során 
2017-ben a Közbeszerzési Döntőbizottság 15.990.000.- Ft összegű 

bírságot szabott ki. 

A Hatóság feladata a hirdetmények formai, tartalmi szempontból történő ellenőrzése, a tipikus, 
illetőleg egyedi hibák kiszűrése. Mivel az ajánlatkérők a hiánypótlási felhívásban jelzett problémá-
kat rendszerint orvosolták, az előzetes kontroll számos jogsértést, illetőleg a közbeszerzési 
eljárás lefolytatására alkalmatlan hirdetmény közzétételét akadályozta meg.

A kötelező hirdetményellenőrzési kör 2017. év elejétől kibővült a szerződésmódosítások el-
lenőrzésével is, amelynek következtében

több, mint háromezerrel nőtt az ellenőrzött hirdetmények száma. 

2016. évhez képest 2017. év elejétől kezdődően kötelező hirdetményellenőrzési körbe kerültek a 
közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló kormányrendelet hatálya alá 
tartozó eljárást megindító felhívások is, mellyel tovább bővültek a Hatóság hirdetményellenőrzési 
feladatai.

A Hatóság minden eszközzel igyekszik elősegíteni a jogszerű hirdetmények benyújtását, ezért te-
lefonos ügyfélszolgálat fenntartása útján munkatársaink 2017-ben is felvilágosítást nyújtottak a 
hirdetményekkel kapcsolatos általános jellegű, illetőleg konkrét megkeresésekkel összefüggés-
ben, továbbá megválaszolták az ellenőrző szervektől az egyes ajánlatkérők, illetőleg konkrét eljá-
rások vonatkozásában érkezett megkereséseket.

A 74 db
közérdekű
bejelentés

megoszlása
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Legnagyobb számban a Közbeszerzési Hatóság elnöke (188 db) és az Állami Számvevőszék (178 
db), továbbá a támogatást nyújtó, illetőleg közreműködő szervezetek nyújtottak be jogorvoslati 
kezdeményezést. 

A Döntőbizottsághoz a 2017. évben benyújtott jogorvoslati kérelmek és hivatalbóli kezdeménye-
zések jelentős része – 280 db – változatlanul a nyílt közbeszerzési eljárásokat érintette.

I.2.5.2. Szigorúbb döntések – hozzájárulás a központi költségvetéshez

A Döntőbizottság 2017-ben a 684 jogorvoslati ügy közül 469 esetben, az ügyek 68%-ában hozott 
érdemi döntést.

I.2.5. Jogorvoslatok – ellenőrzéseink nem maradnak következmény nélkül

I.2.5.1. A jogorvoslatok legfontosabb mutatószámai

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) jogorvoslati tevékenységének 
alapját az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott jogorvoslati irányelvek – a 89/665/EGK 
és a 92/13/EGK irányelvek módosításáról szóló 2007/66/EK irányelv -, valamint a közbeszerzések-
ről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei képezik. A Döntőbizottság munkája során jog-
forrásként az irányelvek rendelkezéseit és az azok alapján meghozott európai bírósági ítéleteket 
is alkalmazza. 

2017-ben összesen 684 jogorvoslati eljárás indult, melyből 447 a hivatalbóli kezdeményezés, 
237 pedig jogorvoslati kérelemre induló eljárás. 

A kérelemre induló jogviták döntő részét az adott közbeszerzési eljárásban – részvételre jelent-
kezőként, illetve ajánlattevőként – részt vevő gazdasági szereplők kezdeményezték.

A jogviták túlnyomó részében az ajánlatkérők eljárást lezáró döntésének jogszerűségét vitatták 
a kérelmezők. 

2017. évben az előző évhez képest 36%-kal kisebb arányban, összesen 447 esetben nyúj-
tottak be hivatalbóli kezdeményezést az arra jogosultak. 
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A Döntőbizottság alaptalanság miatt 45 esetben utasította el a jogorvoslati kérelmeket, 
és 112 hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban állapította meg a jogsértés hiányát.

A Döntőbizottság 267 ügyben szabott ki az állami költségvetés 
számára befizetendő bírságot összesen 829.085.000.-Ft értékben, 

amely 66,1%-kal haladja meg a 2016. évben kiszabott bírság összegét. 

I.2.5.3. A leggyakrabban elkövetett jogsértések – a Döntőbizottság tapasztalatai 
alapján

A kérelmezők és a hivatalbóli kez-
deményezők általában az ajánlat-
kérők jogsértő döntéseit, eljárási 
cselekményeit támadták a beszá-
molási időszakban. Következéskép-
pen a Döntőbizottság határozataiban 
főként az ajánlatkérőkkel szemben ál-
lapított meg jogsértést, amely a szer-
ződések teljesítésével és módosításá-
val összefüggő ügyekben gazdasági 
szereplőkkel szemben is kimondásra 
került.

A Döntőbizottság 215 esetben a jogorvoslati kérelmet, hivatalbóli kezdeményezést érdemi vizs-
gálat nélkül elutasította, illetve a jogorvoslati eljárást megszüntette, mivel az ügy érdemi elbírá-
lásának eljárásjogi akadályát állapította meg (jogvesztő határidő elmulasztása, hiánypótlás nem 
teljesítése, ügyfélképesség hiánya, a jogorvoslati kérelem, hivatalbóli kezdeményezés, vagy az 
ajánlati felhívás visszavonása). 

A Döntőbizottság a 2017. évben 8 esetben alkalmazott ideiglenes intézkedést és az adott közbe-
szerzési eljárásokat felfüggesztette, 2 esetben engedélyezte a szerződés megkötését, tekintettel 
arra, hogy halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos érdek, vagy a közérdek védelme azt indo-
kolta, és annak előnyei meghaladták a szerződéskötéssel járó hátrányokat. 

A Döntőbizottság 2017-ben 18 esetben terjesztette ki hivatalból vizsgálatát a folyamatban lévő jogor-
voslati eljárásban, mivel úgy ítélte meg, hogy a feltárt jogsértés sérti a verseny tisztaságát vagy nyilvá-
nosságát, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, vagy érdemben kihatott az ajánlatkérő döntésére. 

A Döntőbizottság a 469 érdemi határozatának többségében, 312 esetben, 73,6%-os arányban álla-
pított meg jogsértést, és további jogkövetkezményeket is alkalmazott. A 312 jogsértés-megállapítás 
közül 95 esetben semmisítette meg az ajánlatkérő jogsértő közbeszerzési dokumentumait, döntéseit.

A Döntőbizottság által kiszabott bírságok az elmúlt 7 évben
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A legmagasabb arányt továbbra is az eljárást lezáró döntést sérelmező ügyek képezték. 
• A kérelmezők jelentős hányada elsődlegesen a saját részvételi jelentkezését, ajánlatát érvény-

telenné nyilvánító ajánlatkérői döntés jogszerűségét vitatta. 
• Számos esetben az ajánlatkérők az eljárást lezáró írásbeli összegezésükben nem adtak olyan 

részletezettségű tájékoztatást az érvénytelenné nyilvánítás indokáról, amelyből a kérelmezők 
megnyugtatóan megítélhették volna, hogy jogszerű volt-e az ajánlatkérő eljárást lezáró döntése.

• A kérelmezők jelentős része a nyertes, illetve az őt követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánla-
tának érvényességét is támadta. 

• A kérelmezők egy része azt kívánta elérni, hogy nyertesként ő kerülhessen kiválasztásra, vagy 
az volt a célja, hogy a közbeszerzési eljárás eredménytelenül záruljon, és az új közbeszerzési 
eljárásban ismételten megnyíljon az indulás lehetősége.

A Döntőbizottság eljárása során minden esetben megvizsgálta, hogy a nyertes ajánlat valóban 
szenved-e hiányosságban. Kiemelendő azonban, hogy a hiányosság megállapítása nem alapoz-
hatja meg automatikusan az ajánlat érvénytelenségét, miután ebben az esetben biztosítani kell 
az ajánlattevő számára a hiánypótlás lehetőségét. A Döntőbizottság ezekben az esetekben meg-
semmisíti a támadott közbeszerzési aktust, és visszaadja az ajánlatkérő részére a közbeszerzési el-
járást a hiánypótlási eljárás jogszerű lefolytatására, ahogyan ez a beszámolási időszakban is történt. 

A Döntőbizottság a 2017. évben 11 esetben állapított meg jogsértést a hiánypótlás szabályai-
nak nem megfelelő alkalmazása miatt, illetve 84 esetben állapította meg, hogy az ajánlatkérők 
jogsértően döntöttek az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések érvényessége kérdésében. 

• Az érvénytelenség körében a jogsértések jelentős része az alkalmasságról hozott ajánlatkérői 
döntésre vonatkozott. 

• A legtöbb esetben a szakemberek szakmai gyakorlatának, annak kötelező időtartamá-
nak, illetve a referenciák műszaki tartalmának a megfelelőségét kellett elbírálni.

• A Döntőbizottság az elmúlt évben 95 esetben adta vissza újabb bírálat elvégzésére az ügyet 
az ajánlatkérőknek, melynek során hiánypótlás alkalmazásával, vagy felvilágosítás kérésével 
az ajánlatok érvényessé tétele biztosítható lehetett.

A verseny éleződése jut kifejezésre abban, hogy az ajánlattevők egyre alacsonyabb ajánlati 
árakat ajánlanak meg nyertességük érdekében. Különösen szolgáltatások esetén (pl. őrzés-vé-
delem, takarítás) adnak a vállalkozók jellemzően olyan ajánlati árakat, amelyek nem csak jelen-
tősen alacsonyabbak a piaci áraknál és a többi ajánlattevő áránál, hanem megkérdőjeleződik 
a jogszerű szerződésteljesítési feltételek fennállása is. 

• A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások jogalapjának megsértése miatt indított jog-
orvoslati eljárásokban a Döntőbizottság 12 esetben állapított meg jogsértést a beszámo-
lás időszakában. 

• A felhívások előírásai közül az alkalmasság igazolási módjaira és minimum feltételeire 
vonatkozó jogsértések voltak a leggyakoribbak.

• A Döntőbizottság 2017. évben 22 esetben állapított meg jogsértést túlzó alkalmassági 
követelmény meghatározása miatt, és 26 esetben a felhívásoknak az ajánlatok értékelé-
sére vonatkozó jogsértő előírásai miatt. 

A gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény mellett kisebb arányban 
támadták a közbeszerzési eljárás további alapdokumentumait, az ajánlattételi dokumentumokat. 

• A Döntőbizottság 2017. évben 32 esetben állapított meg jogsértést amiatt, hogy az ajánlat-
kérők megsértették a műszaki leírásra, műszaki egyenértékűségre, illetve a dokumentá-
cióra (közbeszerzési dokumentumokra) vonatkozó törvényi előírásokat. 

Az eljárást megindító felhívások esetében a kérelmezők, hivatalbóli kezdeményezők jellemzően 
• a választott eljárásfajta jogalapját, 
• a felhívásban meghatározott alkalmassági követelményrendszert támadták, valamint
• sérelmezték a közbeszerzési dokumentumok műszaki előírásait és az értékelési szempont-

rendszert is. 
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A jogerősen lezárt 54 bírósági eljárásból a bíróságok 90%-ban 
jogerősen elutasították a Döntőbizottság döntései ellen benyújtott 

felülvizsgálati kérelmeket.

A Döntőbizottság a 2017. évben az ügyek súlyához és összetettségéhez képest rendkívül rövid, 
átlagosan 28 napos ügyintézési határidővel dolgozott, melyet tovább szeretnénk javítani.

A Döntőbizottság 2017-ben felkészült a 2018. január 1-jén hatályba lépő új eljárásjogi szabályok 
alkalmazására és az elektronikus kapcsolattartásra, melyekről a Közbeszerzési Hatóság honlapján 
részletes tájékoztatót adott ki az ügyfelek számára. 

A Döntőbizottság azt is észlelte, hogy az ajánlatkérők egy része nem tesz eleget az aránytala-
nul alacsony ellenszolgáltatás vizsgálati kötelezettségének, emiatt az elmúlt évben 9 esetben 
állapított meg jogsértést.

Az ajánlatkérők – ellentétben az érvényesség megítélésével – a bírálati szempont szerinti érté-
kelést alapvetően jogszerűen elvégzik. Ezt tükrözi, hogy az e körben megállapított jogsértések 
száma a beszámolás időszakában is kis számban történt.

A Döntőbizottság a 2017. évben 18 esetben konkrét jogszabályhely megsértésének hiányában 
a közbeszerzés alapelveinek megsértését állapította meg.

A szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzése keretében, a hivatalból kezde-
ményezett jogorvoslati eljárásokban a Döntőbizottság a beszámolás időszakában 47 ajánlattevő 
ellen, összesen 39 alkalommal állapított meg jogsértést, melynek eredményeként bírság ki-
szabására is sor került.

A Döntőbizottság közbeszerzési eljárás mellőzése miatt 113 esetben 
állapított meg jogsértést – 55.085.000 Ft összegű bírság kiszabása mellett –, 

és indított pert a szerződések érvénytelenségének megállapítása iránt.

A közbeszerzési eljárás mellőzésének megállapítása esetében a Döntőbizottság pert indít a szer-
ződés érvénytelenségének kimondása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása 
iránt, amelyből 19 ügy zárult le eddig jogerősen az érvénytelenség megállapításával.

I.2.5.4. A bírósági felülvizsgálat tapasztalatai

A Döntőbizottság jogorvoslati eljárást lezáró döntései ellen közigazgatási úton jogorvoslat-
nak nincs helye, a törvény kizárólag bírósági felülvizsgálatot tesz lehetővé.

A 2017-ben kezdeményezett 684 jogorvoslati ügy 82,9 %-a, 567 ügy, a Döntőbizottság előtt véglegesen és 
jogerősen befejeződött, a Döntőbizottság által meghozott döntések 17,1%-át támadták meg bíróság előtt. 

Az összesen benyújtott 117 bírósági felülvizsgálatból a beszámoló elkészítéséig csak 54 esetben 
fejeződött be jogerősen a bírósági eljárás. 
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Az ajánlatkérő és a közbeszerzéseket üzleti alapon lebonyolító szervezetek az alábbi témakörök-
kel kapcsolatosan kérték leggyakrabban a Hatóság állásfoglalását:
• a közbeszerzési törvény alanyi és tárgyi hatálya, azaz, hogy egy adott szervezet köteles-e 

az adott ügyben közbeszerzési eljárást lefolytatni;
• a részekre bontás tilalmáról és a közbeszerzés becsült értékének kiszámításáról szóló ren-

delkezések; 
• a kizáró okokról szóló rendelkezések [Kbt. 62.-63. §];
• az alkalmasságra és a kizáró okok hiányára vonatkozó igazolások benyújtására vonatkozó 

kérdések;
• az ajánlatkérő által elrendelendő hiánypótlással kapcsolatos, különösen a szakmai ajánlat 

hiánypótlásával összefüggésben felmerülő kérdések;
• a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokkal kapcsolatos rendelkezések értelmezése iránti 

megkeresések;
• a közbeszerzések alapján megkötött szerződések alapján teljesítendő ajánlatkérői ellenszolgálta-

tás kifizetésének szabályaival (különös tekintettel az építési beruházásokra) kapcsolatos kérdések;
• a Kbt. szerződésmódosításról szóló 141. §-ának rendelkezéseivel kapcsolatos megkeresések, 

melyek elsődlegesen az egyes jogalapok értelmezéséhez kapcsolódtak.

Előzőeken túl visszatérő témaként jelentkeztek az alkalmassági feltételekkel, értékelési szempon-
tokkal, az összefoglaló tájékoztatással, illetve a nemzeti eljárási rendbe tartozó eljárások megin-
dításával, a Kbt. 104-105. §-ai szerinti keretmegállapodásokkal, a Kbt. 115. § szerinti, hirdetmény 
nélkül induló eljárással, az alvállalkozókkal összefüggő megkeresések; a Kbt.-n kívüli jogszabályok 
közül jellemzőek még a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői 
és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet, illetve a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. 
(V. 25.) MvM rendelet szabályainak értelmezésére irányuló állásfoglalás-kérések is.

A Közbeszerzési Hatóság a jogalkalmazók munkáját támogatva ingyenes telefonos ügyfélszol-
gálatot is fenntart az általános jellegű jogalkalmazási kérdések tisztázására, amelyet 2017-ben is 
sokan vettek igénybe (ügyfélszolgálati napokon naponta körülbelül 10-15 megkeresés érkezett).

I.3.2. Útmutatók, elnöki tájékoztatók kibocsátása

A Közbeszerzési Hatóság a 2017. évben is kiemelt figyelmet fordított a jogalkalmazás elősegíté-
sére. A Hatóság a jogszabály-változások, a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi döntései, vala-
mint a beérkezett megkeresések alapján útmutatóit felülvizsgálta, szükség esetén módosította, 

I.3. Támogatjuk a jogalkalmazókat, és segítjük a jogalkotó munkáját

I.3.1. Állásfoglalások kiadása – segítség az egységes jogértelmezés kialakításához

A Közbeszerzési Hatóság a jogalkalmazók tevékenységének megkönnyítése érdekében felvilágo-
sítást nyújt a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályokra vonatkozó megkeresésekre. A Közbe-
szerzési Hatóság stratégiai célja az információszerzés megkönnyítése, a gyorsan változó jogszabá-
lyi környezethez való alkalmazkodás segítése. 

A beszámolási időszakban továbbra is jelentős számú megkeresés érkezett a Közbeszerzési Ható-
sághoz, ami arra enged következtetni, hogy a közbeszerzési eljárások résztvevői számára fontos, 
hogy kérdéseik megítéléséhez támpontot kaphatnak egy független szakmai szervezettől.

A Kbt. 187. § (2) bekezdés m) pontja szerint a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárások 
előkészítése és lebonyolítása során az ajánlatkérők segítése érdekében – elvi jelentőségű jog-
értelmezési kérdésekben a közbeszerzésekért felelős miniszterrel szükség szerint egyeztetve – 
állásfoglalásokat ad. 

Köszönhetően egyrészt a Hatóság által kibocsátott útmutatóknak, valamint az új közbeszerzési 
törvényhez kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok kialakulásának, a 2016-os évet követően – amikor 
a Közbeszerzési Hatóság 710 állásfoglalást bocsátott ki – az állásfoglalás-kérések száma 540-re 
csökkent a 2017. évben. 
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A Hatóság a közbeszerzésekért felelős miniszterrel folytatott egyeztetéseknek megfelelően még 
2016 decemberében útmutatót bocsátott ki a Kbt. 2015. november 1-jei hatályba lépése utáni 
becsült érték meghatározásának, valamint a részekre bontás tilalmának szabályaival 
kapcsolatban, amelyet 2017 júniusában módosított. Ennek megfelelően az új útmutató szem-
lélete a korábbihoz képest gyakorlatiasabb megközelítésű, audit tapasztalatokkal és EU Bíróság 
ítélkezési gyakorlatából hozott példákkal gazdagodott. 

A Kbt. 2015. november 1-jei hatályba lépése utáni becsült érték meghatározásának, valamint 
a részekre bontás tilalmának szabályaival kapcsolatos útmutató kiadását követően a Közbeszerzési 
Hatóság, a Miniszterelnökség, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, továbbá a Me-
gyei Jogú Városok Szövetsége a részekre bontás kérdésével foglalkozó példatárat adott ki, 
amely konkrét jogesetek mentén szemlélteti a közbeszerzési ellenőrzési folyamatban résztvevő 
szereplők egységes álláspontját. A példatárban hivatkozott példák az elvi jellegű jogértelmezést, 
az ajánlatkérők helyes jogalkalmazását, valamint a jogszerű közbeszerzési eljárások előkészítését 
és lefolytatását hivatottak elősegíteni.

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatót bocsátott ki továbbá
• a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti jogsértés súlyosságának megítéléséhez kapcsolódó 

szempontokról,
• az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti változtatásáról,
• az életciklusköltség-számítási módszertanokról,
• a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról 

és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában,
• közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, 

valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről,
• az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által 

benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról.

A Közbeszerzési Hatóság 2017-ben további két útmutatót dolgozott ki, az alábbi témákhoz 
kapcsolódóan:
• építészeti-műszaki tervpályázatok tárgyban,
• az alvállalkozókkal kapcsolatos egyes kérdésekről.

A fenti két, Hatóság által kidolgozott útmutató jelen Beszámoló készítésekor a Közbeszerzési Ha-
tóság keretében működő Tanács általi megtárgyalásra vár.

A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 180. § c) pontja alapján a 2017. évben kilenc elnöki tájékoztatót 
tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról. 

továbbá a Kbt. által kötelezően meghatározott témakörökön túl, minden olyan témában új útmu-
tatókat, illetve tájékoztatókat bocsátott ki a jogalkalmazók számára, melyek problémás, nehezen 
megítélhető területeket érintettek. 

Ahogyan arról a Beszámoló I.1. pontjában már szó esett, a Közbeszerzési Hatóság keretében mű-
ködő Tanács a Kbt. 183. § c) pontja értelmében a közbeszerzésekért felelős miniszterrel egyeztetve 
– és adott esetben az országos gazdasági kamarákkal vagy más szakmai szervezetekkel együttmű-
ködve – a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a jogorvoslati 
döntésekből, valamint a közbeszerzések ellenőrzésének gyakorlatából levonható tapasztalatok 
alapján, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról.

Az útmutatók szakmai előkészítését a Hatóság munkatársai végzik, melyeknek a Hatóság honlap-
ján, valamint a Közbeszerzési Értesítőben való közzétételéről is gondoskodnak.

A Közbeszerzési Hatóság a 2017. évben összesen hét útmutatót készített el és hozott nyilvá-
nosságra a Hatóság keretében működő Tanács, valamint az érintett országos szakmai kamarák 
és szakmai szervezetek közreműködésével. 
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A Hatóság állítja össze és kezeli a Közbeszerzési Értesítő egyes lapszámainak tartalmát, valamint 
gondoskodik azok hivatalos és hiteles változatban, elektronikus úton történő közzétételéről.

I.3.4. A Közbeszerzési Szemle

A Hatóság 2011-ben havonta megjelenő szaklapot 
indított Közbeszerzési Szemle (a továbbiakban: Szem-
le) néven, melynek kiadása a 2017. évben is töretlenül 
folytatódott.

A Szemle egy, a közbeszerzési piac szereplői (ajánlatké-
rők, ajánlattevők, ellenőrző szervek, képzés és tovább-
képzés-szervezők stb.) és a közbeszerzések iránt érdek-
lődők számára az aktuális jogszabályi változásokról 
tájékoztatást nyújtó szaklap, mely segíti a közbeszerzé-
si jogalkalmazást, válaszokat ad konkrét jogalkalmazási 
kérdésekre, informál a Közbeszerzési Döntőbizottság 
legfontosabb döntéseiről, összefoglalja a közbeszer-
zések nemzetközi jogi aktuális kérdéseit, tájékoztat 
az oktatás, továbbképzés területén felmerülő ügyek-
ről, valamint lehetőséget biztosít tanulmányok, szak-
cikkek közzétételére közbeszerzési szakértők közre-
működésével. 

A Közbeszerzési Hatóság elnöke elnöki tájékoztató útján tájékoztatta a jogalkalmazókat
• a 2017. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról,
• a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzésével kapcsolatos változásokról, 
• a Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárokról, 
• a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazásáról, 
• a közérdekű bejelentések gyakorlati tapasztalatairól, 
• a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás gyakorlati tapasztalatairól, 
• a tényleges tulajdonos fogalmának változásáról, 
• a 2016. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés megküldéséről, valamint egy 
• közlemény kiadására is sor került, amely a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások fokozottan 

szigorú ellenőrzéséről szól.

A Hatóság – a közpénzek észszerű és hatékony elköltését, azok átlátható és ellenőrizhető felhasz-
nálását szem előtt tartva – a következő évben is dolgozik a közbeszerzésekhez kapcsolódó 
segédanyagok elkészítésén, és azoknak az érintettek számára történő elérhetővé tételén.

I.3.3. A Közbeszerzési Értesítő kiadása

A Közbeszerzési Értesítő – a Hatóság hivatalos lapja – 2008. július 1. napja óta kizárólag elektronikus 
formában jelenik meg a Hatóság honlapján, melynek megjelenéséről a Napi Közbeszerzés elne-
vezésű mobilapplikáció felhasználói naponta érkező push üzenetben értesülhetnek. 

A Hatóság 2017. évben önként vállalta, hogy a korábbi heti háromszori 
megjelenés helyett napi szerkesztésűvé teszi a Közbeszerzési Értesítőt. 

Ennek eredményeként a 2017. évben mindösszesen 236 lapszám került közzétételre. 

Közbeszerzési Értesítő lapszámai 2016. és 2017. években
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2017-ben összesen 9 öntisztázási kérelem érkezett:
• 1 db kérelmet nyújtottak be környezeti, szociális és munkajogi követelmények megsértésével, 
• 3 db-ot versenyfelügyeleti bírsággal, 
• 1 db-ot a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti súlyos szerződésszegéssel, 
• 3 db-ot hamis adatszolgáltatással és 
• 1 db-ot a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerint közbeszerzési szerződés teljesítésére vonat-

kozó súlyos kötelezettségszegéssel összefüggésben.

I.3.6. Jogszabály-módosítások kezdeményezése, jogszabálytervezetek megalkotá-
sában való részvétel, véleményezés

A Kbt. 187. §-ának (1) bekezdése értelmében a Közbeszerzési Hatóság feladata, hogy a közérdeket, 
az ajánlatkérők és ajánlattevők érdekeit figyelembe véve, hatékonyan közreműködjön a közbe-
szerzési politika alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesz-
tésében, elősegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon történő elköltését.

A hivatkozott, általános jelleggel megfogalmazott feladat konkrét tartalmát a szóban forgó § (2) 
bekezdése rögzíti, melynek o) és p) pontjában kimondja, hogy a Hatóság figyelemmel kíséri a Kbt. 
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.

2017-ben a feladatkörhöz tartozó egyik leghangsúlyosabb munka az elektronikus közbeszerzés 
részletes szabályairól szóló kormányrendeletnek a közbeszerzési szabályozásért felelős 

I.3.5. Öntisztázás 

A Közbeszerzési Hatóság széleskörű és könnyen érthető tájékoztatást kíván nyújtani az öntisztázás 
új jogintézményéről is. Fontos, hogy hatósági eljárásaink során – a pártatlanság és elfogulatlanság 
szem előtt tartása mellett – segítsük az eljárásban résztvevőket jogaik érvényesítésében. Elnöki 
tájékoztató útján részletes ügyféltájékoztatóban közérthető és pontos információnyújtásra töre-
kedtünk. A jogszerű ismeretterjesztésen túl a gyakorlati tudásmegosztás is jellemezte a 2017. évet.

Az öntisztázás lényege, hogy a Kbt. 64. § (1) bekezdése szerint a 62. § (1) bekezdés b) és f ) pont-
jában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlat-
tevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazda-
sági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság 
a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) 
bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat 
vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizá-
ró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 

A kizáró ok hatálya alatt álló kérelmező három konjunktív feltétel teljesítésével tudja igazolni 
megbízhatóságát. A Kbt. 188. § (2) bekezdése szerint a kizáró ok hatálya alá tartozó gazdasági 
szereplő a megbízhatóságának bizonyítása érdekében köteles igazolni, hogy
a) a bűncselekménnyel, kötelességszegéssel vagy egyéb jogsértéssel okozott kárt – a károsult 

által elfogadott mértékben – megtérítette vagy arra meghatározott határidővel kötele-
zettséget vállalt;

b) az illetékes hatóságokkal aktívan együttműködve átfogóan tisztázta az ügy tényállását 
és körülményeit; és

c) olyan technikai, szervezeti és személyi intézkedést hozott, amely alkalmas a további bűn-
cselekmény, kötelességszegés, illetve egyéb jogsértés megelőzésére.

Öntisztázási
kérelmek

vizsgálatának
eredménye

Kérelem elutasítása

Kérelem elfogadása

Kérelem visszavonása 

4

4

1
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i.3.7. Adatgyűjtés és adatfeldolgozás – infografikonokban mutatjuk be a legfonto-
sabb információkat

A Kbt. 187. § (4) bekezdése szerint az országgyűlési beszámolónak megállapításokat kell tartal-
maznia a közbeszerzési eljárások számának és értékének alakulására, a hazai ajánlattevők és 
ezen belül a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetére vonatkozóan.

A statisztikai adatgyűjtés a Hatóság – kifejezetten erre a célra fejlesztett – elektronikus rendszere 
segítségével, az Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszerben (EHR) rögzített, az eljárás ered-
ményéről szóló tájékoztató hirdetmények adatai alapján, kizárólag a Közbeszerzési Értesítő-
ben megjelent hirdetmények vonatkozásában történik.

A Kbt. által meghatározott kötelező feladatokon túlmenően a Hatóság rövid határidőn belül meg-
válaszolta a különböző szervezetektől érkezett statisztikai tárgyú megkereséseket is.

Miniszterelnökség által megküldött tervezetének véleményezése volt, amelyre a Hatóság 
egy 37 pontból álló észrevételt tett.

A Közbeszerzési Hatóság gyakorlati tapasztalatai alapján 2017. augusztusára összeállította a Kbt. 
módosításához kapcsolódó javaslatcsomagját. A csomag számos, az adminisztratív terhek csök-
kentésére, a közbeszerzési eljárások eredményességének növelésére, az uniós forrásfelhasználás 
eredménytelensége veszélyének csökkentésére, a közpénz-felhasználás átláthatóságának fokozá-
sára, valamint a teljesebb irányelvi megfelelés elősegítésére vonatkozó javaslatot tartalmazott.

A Hatóság által tett javaslatok jelentős részét a jogalkotó beépítette a felelős akkreditált köz-
beszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) 
Korm. rendelet, valamint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 
14/2016. (V. 25.) MvM rendelet módosításának normaszövegébe, mely a Hatóság jogszabály-véle-
ményező és jogszabály-módosítást kezdeményező tevékenységének súlyát mutatja.

A Közbeszerzési Hatóság a 2017. évben összesen 12 jogszabálytervezetet, illetve -módosítást 
véleményezett. Ezen kívül számos útmutatóhoz, jelentéshez, illetve szakmai témájú kézikönyvhöz 
adtuk támogató szakmai segítségünket.

A 2018. év során változatlan célunk, hogy a Hatóság feladatainak ellátása során összegyűlt tapasz-
talatainkat felhasználva olyan jogszabály-módosító javaslatokkal segítsük a jogalkotó munkáját, 
amelyek hozzájárulnak a jogszerű és eredményes közbeszerzési eljárások lefolytatásához, az eljá-
rás gyorsításához.
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A közbeszerzések GDP százalékában kifejezett arányainak évenkénti változását az alábbi grafikon 
szemlélteti:

*A 10,2%-os arányszám a 2016. évi GDP értéket alapul véve került meghatározásra. Amennyiben a hivatalosan csak másodla-

gos becslésként meghatározott 2017. évi GDP folyó áron számított értékét vesszük figyelembe, ez az arányszám 9,51%.

a) Az egy eljárásra jutó összeg alakulása

Mivel az eljárások számában bekövetkező növekedés mértékét jelentősen meghaladta az érték 
növekedése, az egy közbeszerzési eljárásra jutó összeg 77,6%-kal növekedett 2016-ról 2017-re, 
a 2017. évben eljárásonként átlagosan 412,0 millió Ft felhasználásáról döntöttek az ajánlatkérők.

A) A közbeszerzések számának és értékének alakulása

A 2017. évben az ajánlatkérők összesen 8 811 db eredményes közbeszerzési eljárást folytattak 
le, amely 1,9%-os növekedést jelent a 2016. évben regisztrált 8 650 db eljáráshoz képest.

Az összérték tekintetében jelentős növekedés tapasztalható,

a beszámolási időszakban realizált 3 629,9 Mrd Ft 80,9%-kal haladja meg 
a korábbi év összértékét (2 007,1 Mrd Ft) 

A közbeszerzések alakulását az elmúlt 10 évben az alábbi grafikon szemlélteti:

A statisztikailag nyilvántartott közbeszerzési eljárások számának és értékének alakulása 2008 és 2017 között
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A közbeszerzések eljárásrendek szerinti megoszlását a 2017. évben az alábbi táblázat és diagramok 
szemléltetik:

Eljárásrend

2017. év

Eljárások 
száma (db)

Eljárások 
megoszlása (%)

Eljárások 
értéke (mrd Ft)

Érték 
megoszlása (%)

Uniós 1 965 22,30% 3 061,58 84,34%

Nemzeti 6 846 77,70% 568,37 15,66%

Összesen 8 811 100,00% 3 629,95 100,00%

Eljárásrendenként vizsgálva a közbeszerzések átlagos értékét, a közösségi eljárásrendben 2017-
ben 3 061,58 Mrd Ft összértékű beszerzés zárult eredményesen, melynek az 1 965 eljárásra vetített 
értéke 1 558,1 millió Ft volt, míg a nemzeti rezsimben 568,37 Mrd Ft összérték realizálódott 6 846 
eljárás keretében, így utóbbi esetben az egy eljárásra jutó összeg 83,0 millió Ft volt.

b) Az eljárásrendek szerinti megoszlás alakulása

A közbeszerzési eljárások száma 1,86%-kal, a közbeszerzési eljárások értéke pedig 80,86 %-kal 
nőtt 2016-ról 2017-re. Ugyanakkor az egyes eljárásrendek szerinti számuk és értékük ettől eltérően 
alakult, amely az eljárások számának és értékének rezsimenkénti összetételének megváltozását 
eredményezte. 

Az eljárások száma uniós eljárásrendben növekedett (26,20%-kal), míg nemzeti eljárási rendben 
kis mértékben csökkent (3,48%-kal). Mivel az uniós eljárások növekedési üteme meghaladta az 
összes közbeszerzési eljárás számának emelkedését, így utóbbin belüli részarányuk 2017-re meg-
nőtt (18,00%-ról 22,30%-ra), míg a nemzeti eljárások számának részaránya csökkent (82,00%-ról 
77,70%-ra). Ez az arány az átláthatóságra és a verseny tisztaságára is pozitív hatással van, mert egy-
részt az uniós eljárási rend szabályai szigorúbbak, másrészt pedig a hirdetmények közzétételére 
nem csak a Közbeszerzési Értesítőben, hanem a TED-en is sor kerül. 

A közbeszerzési eljárások értékét tekintve, mindkét eljárásrendben jelentős növekedés figyelhető 
meg az előző évhez képest (91,06%-os és 40,46%-os). Mivel az uniós eljárásrendben nagyobb mér-
tékű volt a növekedés, mint országos szinten, ennek köszönhetően az uniós eljárások értékének 
részaránya az összes közbeszerzési eljárás értékén belül 2017-re megnőtt (79,84%-ról 83,34%-ra). 
Ezzel szemben a nemzeti eljárási rendben az eljárások értékének növekedési üteme alatta maradt 
az országos szinten bekövetkezett változásnak, mely az összes közbeszerzési eljárás értékén belüli 
részesedésük csökkenését (20,16%-ról 15,66%-ra) eredményezte az előző évhez viszonyítva.

Az egyes eljárásrendeken belül bekövetkezett változás mértékét az alábbi táblázat mutatja:

Eljárásrend Eljárások száma (%) 
(2017/2016) 

Eljárások értéke (%) 
(2017/2016)

Uniós 126,20 191,06

Nemzeti 96,52 140,46

Összesen 101,86 180,86

A közbeszerzési
eljárások számának

eljárásrendeken
belüli megoszlása (%)

2017-ben

Uniós: 22,3%

Nemzeti: 77,7%

A közbeszerzési
eljárások értékének

eljárásrendeken
belüli megoszlása (%)

2017-ben

Uniós: 84,34%

Nemzeti: 15,66%
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B) EU-s támogatással megvalósult eljárások

A tájékoztató az eljárás eredményéről megnevezésű hirdetményekben az ajánlatkérőknek a támo-
gatás konkrét összegéről nem kell számot adniuk, mindössze azt kell megjelölniük, hogy a szerződés 
európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e, így a Közbe-
szerzési Hatóság az értéket tekintve mindössze arról rendelkezik információval, hogy a megvalósí-
tott közbeszerzések összértékének mekkora részéhez kapcsolódik uniós forrás.

A tárgyévben összesen 2 430 közbeszerzési eljárás esetében 
került sor EU-s forrás felhasználására, amely 73,82%-os növekedést jelent 

az előző évhez viszonyítva. 

Az összes eljáráson belüli részesedését tekintve 27,58%-ot tesz ki, ami 11,42%-pontos emelkedést 
mutat a korábbi évhez képest. 

Az értékalapú vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy az uniós forrásból finanszíro-
zott eljárások értéke jelentős mértékben, 144,74%-kal növekedett. 2016. évben ez az érték 
599,30 Mrd Ft volt, míg 2017. évben elérte az 1 466,75 Mrd Ft-ot, ami a teljes közbeszerzési összér-
ték 40,41%-a, szemben a korábbi évben regisztrált 29,86%-kal.

Az uniós forrásokhoz kapcsolódó eljárások értéke és darabszáma arányának változását az elmúlt 
10 évben az alábbi diagram szemlélteti:

c) A magyar közbeszerzési piacon tapasztalható versenyhelyzet

A beszámolási időszakban 8 811 db eljárás zárult eredményesen, melyekre a részajánlattételi lehe-
tőségnek köszönhetően 

összesen 69 924 db ajánlatot nyújtottak be, így egy közbeszerzési eljárásra 
átlagosan 7,94 db ajánlat érkezett szemben a 2016. évi 5,98-as átlaggal.

Az egy eljárásra benyújtott ajánlatok átlagos számáról világosabb képet kaphatunk, ha azo-
kat a részekre nem tagolódó eljárások esetében vizsgáljuk, ezért az elemzés a továbbiakban 
csak az ilyen eljárásokat veszi alapul. A 2017. évben 6 615 db eljárás esetében nem volt lehetőség 
részajánlattételre, mely a közbeszerzések 75,08%-át jelentette. Ezen eljárásokra összesen 21 199 
db ajánlat került benyújtásra az ajánlattevők részéről, ami átlagosan 3,20 db pályázatot jelent az 
egy évvel korábbi 2,91-es átlaggal szemben, így e tekintetben is javulás tapasztalható.

A beszerzés tárgya szerinti bontásban – a tavalyi évhez hasonlóan – az építési beruházások eseté-
ben volt legnagyobb a verseny, átlagosan 3,70 ajánlattal a részekre nem tagolt eljárások esetében.

Eljárásrendenként vizsgálva a benyújtott ajánlatok számát, az uniós és nemzeti rezsimben lefoly-
tatott eljárások esetében is javulás tapasztalható a korábbi évhez képest. Az uniós eljárásrend ese-
tében átlagosan 2,62 ajánlat érkezett, szemben a tavalyi 2,49-es átlaggal, míg a nemzeti eljárás-
rendet tekintve 2017-ben átlagosan 3,34 ajánlat érkezett az előző évi 2,98-as átlaggal szemben. 

A közbeszerzési piacon megfigyelhető versenyhelyzet egyik fontos jellemzője, hogy az eljárások 
mekkora hányadában érkezik csak egy ajánlat. E téren 2015-től folyamatos javulás tapasztalható, 
2017-ben mindössze az eljárások 16%-ában érkezett egy ajánlat.

Az egy ajánlatos eljárások arányának (%) alakulása  2010 és 2017 között
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nyilvános eljárások számának növekedési üteme alatta maradt az országos szinten bekövetkezett 
változásnak, ami részesedésük csökkenését eredményezte (11,56%-ról 9,72%-ra). 

A közbeszerzési eljárások értékét tekintve, mindkét eljárástípusban jelentős növekedés figyelhe-
tő meg az előző évhez képest (nyilvános: 93,06%-os; nem nyilvános: 58,90%-os). Hasonlóan az 
eljárások számához, a nyilvános eljárások esetében nagyobb, míg a nem nyilvános eljárások ese-
tében kisebb mértékű volt a növekedés, mint országos szinten. Ennek köszönhetően a nyilvános 
eljárások értékének részaránya az uniós eljárási rendben összes közbeszerzési eljárása értékén be-
lül 2017-re megnőtt (94,14%-ról 95,13%-ra), míg a nem nyilvános eljárások részesedése csökkent 
(5,86%-ról 4,87%-ra) az előző évhez viszonyítva.

Az egyes eljárástípusokon belül 2016-ról 2017-re bekövetkezett változás mértékét az alábbi táblázat 
mutatja:

Eljárások típusa

Uniós eljárásrend

Eljárások száma (%) 
(2017/2016)

Eljárások értéke (%) 
(2017/2016)

Nyilvános 128,83% 193,06%

Nem nyilvános 106,11% 158,90%

Összesen 126,20% 191,06%

Az uniós közbeszerzések eljárástípusok szerinti megoszlását a 2017. évben az alábbi 
táblázat és diagramok szemléltetik:

Eljárások típusa

Uniós eljárásrend 2017. év

Eljárások 
száma (db) (%) Eljárások 

értéke (Mrd Ft) (%)

Nyilvános 1 774 90,28% 2 912,34 95,13%

Nem nyilvános 191 9,72% 149,24 4,87%

Összesen 1 965 100,00% 3 061,58 100,00%

C) A közbeszerzések eljárástípusok szerinti megoszlása

A közbeszerzések eljárástípus szerinti alakulását két fő csoportra bontva vizsgálja a Hatóság: 
a nyilvános, illetve a nem nyilvános eljárások csoportját különböztetjük meg. 

Az uniós eljárási rendben a nyilvános eljárások közé soroljuk a nyílt, a meghívásos, a tárgyalásos1, 
a gyorsított nyílt, a gyorsított meghívásos, a gyorsított tárgyalásos, a hirdetménnyel induló kon-
cessziós eljárásokat, továbbá a 2016. évet tekintve, a 4. melléklet szerinti jogi szolgáltatást és az 
egyéb2 eljárásokat, a nem nyilvános eljárások pedig a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat 
foglalja magába.

A nemzeti eljárásrendben a nyilvános eljárások közé tartoznak a nyílt, a meghívásos, a tárgyalá-
sos3, a Kbt. 113. § szerinti, a Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti és a koncessziós 
eljárások, továbbá a 2016. évet tekintve, a gyorsított meghívásos, a gyorsított tárgyalásos és az 
egyéb4 eljárások, a nem nyilvános eljárások pedig a hirdetmény nélküli tárgyalásos, a Kbt. 115. § 
szerinti eljárásokat foglalja magába.

a) Az uniós eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzések adatai

Az uniós eljárásrendben a közbeszerzési eljárások száma 26,20%-kal 
(1 557 db-ról 1 965 db-ra), az összértéke pedig 91,06%-kal 

(1 602,44 Mrd Ft-ról 3 061,58 Mrd Ft-ra) nőtt 2016-ról 2017-re. 

Ugyanakkor az egyes eljárástípusok szerinti számuk és értékük ettől eltérően alakult, amely az 
eljárás típusonkénti összetételük megváltozását eredményezte. 

A nyilvános és nem nyilvános eljárástípusokon belül 2016-ról 2017-re egyaránt növekedett (nyil-
vános: 28,83%-kal; nem nyilvános: 6,11%-kal) az eljárások száma. Mivel a nyilvános eljárások nö-
vekedési üteme meghaladta az uniós rezsim összes közbeszerzési eljárása számának emelkedé-
sét, így utóbbin belüli részarányuk 2017-re megnőtt (88,44%-ról 90,28%-ra), ezzel szemben a nem 

1 A 2016. évben az uniós eljárási rendben a tárgyalásos kategória magába foglalta a tárgyalásos eljárásokat, illetve az időszakos előzetes 
tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárásokat.
2 A 2016. évben az uniós eljárásrendben az egyéb kategória magába foglalta a meghívásos tervpályázatot, a nyílt tervpályázatot, az egyszerű 
tervpályázati eljárást és a szabadon kialakított eljárásokat.
3 A 2016. évben a nemzeti eljárási rendben a tárgyalásos kategória magába foglalta a tárgyalásos eljárásokat, illetve az időszakos előzetes 
tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárásokat.
4 A 2016. évben a nemzeti eljárásrendben az egyéb kategória magába foglalta a szabadon kialakított eljárásokat és az egyszerű, hirdet-
ménnyel induló tárgyalás nélküli eljárásokat.
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Az uniós közbeszerzések számának és értékének eljárástípusonkénti részletes alakulását a 2016. 
és a 2017. évben az alábbi táblázat mutatja5:

az eljárások száma és értéke az eljárások típusa szerint az Uniós eljárásrendben a 2016. és 2017. évben

eljárások típusa

2016. év 2017. év

eljárások 
száma 

(db)
(%)

eljárások 
értéke 

(mrd ft)
(%)

eljárások 
száma 

(db)
(%)

eljárások 
értéke 

(mrd ft)
(%)

Nyílt 1 079 69,39% 1 079,11 67,37% 1 443 73,44% 2 457,21 80,26%

Meghívásos 12 0,77% 100,06 6,25% 12 0,61% 47,96 1,57%

Tárgyalásos 203 13,05% 289,25 18,06% 240 12,21% 333,04 10,88%

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 180 11,58% 93,92 5,86% 191 9,72% 149,24 4,87%

Gyorsított nyílt eljárás 55 3,54% 10,22 0,64% 66 3,36% 34,41 1,12%

Gyorsított meghívásos eljárás 7 0,45% 2,17 0,14% 2 0,10% 0,39 0,01%

Gyorsított tárgyalásos eljárás 17 1,09% 26,94 1,68% 7 0,36% 28,77 0,94%

Koncessziós beszerzési eljárás - - - - 4 0,20% 10,56 0,34%

4. melléklet szerinti jogi szolgál-
tatás (ügyvédi tevékenység) 2 0,13% 0,66 0,04% - - - -

Egyéb 2 0,13% 0,11 0,01% - - - -

összesen 1 555 100,00% 1 601,78 100,00% 1 965 100,00% 3 061,58 100,00%

5 A 2016. évben a tárgyalásos kategória magába foglalta a tárgyalásos eljárásokat, illetve az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárásokat. Az egyéb kategória magába foglalta: a meghívásos tervpályázatot, a nyílt tervpályá-
zatot, az egyszerű tervpályázati eljárást és a szabadon kialakított eljárásokat.

A közbeszerzési
eljárások száma (db)

és megoszlása (%)
az eljárás típusok

között az uniós
eljárási rendben

Nyilvános:
1774 db
90,28%

Nem nyilvános:
191 db
9,72%

A közbeszerzési
eljárások értéke (Mrd Ft)

és megoszlása (%)
az eljárás típusok

között az uniós
eljárási rendben

Nyilvános:
2912,34 Mrd Ft
95,13%

Nem nyilvános:
149,24 Mrd Ft
4,87%

A közbeszerzési
eljárások száma (db)

és megoszlása (%)
az eljárás típusok

között az uniós
rezsimben

Nyílt: 1443 db

Meghívásos: 12 db 

Tárgyalásos: 240 db

Hirdetmény nélküli tárgyalásos: 191 db

Gyorsított nyílt eljárás: 66 db

Gyorsított meghívásos eljárás: 2 db

Gyorsított tárgyalásos eljárás: 7 db

Koncessziós beszerzési eljárás: 4 db

73,44%

0,61%

12,21%

9,72%

3,36%

0,1%

0,36%

0,2%



i. a HaTóság köTelező feladaTai i. a HaTóság köTelező feladaTai

46 47

b) A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzések adatai

A nemzeti eljárásrendben a közbeszerzési eljárások száma 3,48%-kal 
(7 093 db-ról 6 846 db-ra) csökkent, míg az összértékük 40,46%-kal 

(404,64 Mrd Ft-ról 568,37 Mrd Ft-ra) nőtt 2016-ról 2017-re. 

Ezzel szemben, az egyes eljárástípusok szerinti számuk és értékük a fentiektől eltérően alakult, 
amely az eljárás típusonkénti szerkezetük megváltozását eredményezte. 

A nyilvános eljárásokon belül 2016-ról 2017-re növekedett (46,03%-kal), a nem nyilvános eljáráso-
kon belül pedig csökkent (20,66%-kal) az eljárások száma. Ennek eredményeképpen, a nyilvános 
eljárások számának részaránya a nemzeti eljárási rend összes közbeszerzési eljárásán belül 2017-re 
megnőtt (25,76%-ról 38,97%-ra), míg a nem nyilvános eljárások számának részesedése csökkent 
(74,24%-ról 61,03%-ra). 

A közbeszerzési eljárások értékét tekintve, mindkét eljárástípusban növekedés figyelhető meg az 
előző évhez képest (nyilvános: 25,04%-os; nem nyilvános: 59,52%-os). Ugyanakkor a nyilvános el-
járások esetében kisebb, míg a nem nyilvános eljárások esetében nagyobb mértékű volt a növeke-
dés üteme, mint országos szinten (40,46%), melynek következtében a nyilvános eljárások értéké-
nek részaránya a nemzeti eljárási rend összértékén belül 2017-re csökkent (55,27%-ról 49,20%-ra), 
a nem nyilvános eljárások részesedése pedig nőtt (44,73%-ról 50,80%-ra) az előző évhez képest.

Az egyes eljárástípusokon belül bekövetkezett változás mértékét az alábbi táblázat mutatja:

Eljárások típusa

Nemzeti eljárásrend

Eljárások száma (%) 
(2017/2016)

Eljárások értéke (%) 
(2017/2016)

Nyilvános 146,03% 125,04%

Nem nyilvános 79,34% 159,52%

Összesen 96,52% 140,46%

Az uniós közbeszerzések eljárástípusok szerinti részletes megoszlását a 2017. évben az alábbi 
diagramok szemléltetik:

Az alábbi diagram az uniós közbeszerzések főbb eljárástípusokon belüli összértéken alapuló meg-
oszlását szemlélteti az elmúlt 10 évben:

Látható, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások összértéke 2017-ben 5% alatt volt.

A közbeszerzési
eljárások értéke (Mrd Ft)

és megoszlása (%)
az eljárás típusok

között az uniós
rezsimbe

Nyílt: 2457,21 Mrd Ft

Meghívásos: 47,96 Mrd Ft 

Tárgyalásos: 333,04 Mrd Ft

Hirdetmény nélküli tárgyalásos: 149,24 Mrd Ft

Gyorsított nyílt eljárás: 34,41 Mrd Ft

Gyorsított meghívásos eljárás: 0,39 Mrd Ft 

Gyorsított tárgyalásos eljárás: 28,77 Mrd Ft  

Koncessziós beszerzési eljárás: 10,56 Mrd Ft 

80,26%

1,57%

10,88%

4,87%

1,12%

0,01%

0,94%

0,34%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A főbb eljárástípusok érték alapú részesedésének (%) alakulása 2008-2017 között az uniós eljárásrendben 
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14,1%

32,4%

16,2%
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15,8%

14,9%

65,6%

13%

15,1%

70,1%

15,1%

7,3%

58,8%

31,7%

5,2%

52,5%

28,8%

11,7%

68%

19,7%

5,9%

81,4%

11,8%
4,9%

Nyílt Meghívásos Tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Egyszerűsített
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A nemzeti közbeszerzések számának és értékének eljárás típusonkénti részletes alakulását a 2016. 
és a 2017. évben az alábbi táblázat mutatja6: 

Az eljárások száma és értéke az eljárások típusa szerint a NEMZETI eljárásrendben a 2016. és 2017. évben

Eljárások típusa

2016. év 2017. év

Eljárások 
száma 

(db)
(%)

Eljárások 
értéke 

(Mrd Ft)
(%)

Eljárások 
száma 

(db)
(%)

Eljárások 
értéke 

(Mrd Ft)
(%)

Nyílt 533 7,51% 114,99 28,42% 193 2,82% 80,68 14,19%

Meghívásos 8 0,11% 3,52 0,87% 11 0,16% 8,70 1,53%

Tárgyalásos 66 0,93% 18,36 4,54% 22 0,32% 21,37 3,76%

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 557 7,85% 37,86 9,36% 145 2,12% 14,16 2,49%

Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás 1 054 14,86% 64,34 15,90% 2 141 31,27% 128,07 22,53%

Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás 22 0,31% 1,57 0,39% 27 0,39% 2,22 0,39%

Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás 64 0,90% 4,86 1,20% 107 1,56% 8,11 1,43%

Kbt. 115. § szerinti eljárás 3 778 53,26% 114,88 28,39% 4 020 58,72% 274,20 48,24%

Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési 
szabályok szerinti eljárás 49 0,69% 4,92 1,22% 162 2,37% 30,34 5,34%

Koncessziós beszerzési eljárás - - - - 5 0,07% 0,16 0,03%

Gyorsított meghívásos 5 0,07% 2,68 0,66% - - - -

Gyorsított tárgyalásos 2 0,03% 0,28 0,07% - - - -

Egyéb 955 13,46% 36,38 8,99% 13 0,19% 0,36 0,06%

összesen 7 093 100,00% 404,64 100,00% 6 846 100,00% 568,37 100,00%

6 A 2016. évben, a tárgyalásos eljárásokat, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásokat, illetve az időszakos előzetes tájékoz-
tatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárásokat. A 2016. és 2017. évben az egyéb kategória magába foglalta: a szabadon 
kialakított eljárásokat, az egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárásokat és a Kbt. 122.§/A szerinti eljárásokat.

A nemzeti közbeszerzések eljárástípusok szerinti megoszlását a 2017. évben az alábbi táblázat 
és grafikonok szemléltetik:

Eljárások típusa

Nemzeti eljárásrend 2017. év

Eljárások száma 
(db) (%) Eljárások értéke 

(Mrd Ft) (%)

Nyilvános 2 668 38,97% 279,65 49,20%

Nem nyilvános 4 178 61,03% 288,72 50,80%

Összesen 6 846 100,00% 568,37 100,00%

A közbeszerzési
eljárások száma (db)

és megoszlása (%)
az eljárás típusok
között a nemzeti
eljárási rendben

Nyilvános:
2668 db
38,97%

Nem nyilvános:
4178 db
61,03%

A közbeszerzési
eljárások értéke (Mrd Ft)

és megoszlása (%)
az eljárás típusok
között a nemzeti

eljárási rendben

Nyilvános:
279,65 Mrd Ft
49,2%

Nem nyilvános:
288,72 Mrd Ft
50,8%
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D) A közbeszerzések ajánlatkérők szerinti megoszlása

A 2016. és 2017. évek közbeszerzési adatait az ajánlatkérők által a hirdetményekben meg-
adott besorolás szerinti csoportosításban az alábbi táblázat tartalmazza:

Ajánlatkérők típusa

2016. év 2017. év

Eljárások 
száma 

(db)
(%)

Eljárások 
értéke 

(Mrd Ft)
(%)

Eljárások 
száma 

(db)
(%)

Eljárások 
értéke 

(Mrd Ft)
(%)

Regionális/helyi szintű 3 397 39,27% 288,94 14,40% 3 315 37,62% 326,44 8,99%

Központi szintű 1 351 15,62% 228,51 11,39% 906 10,28% 266,85 7,35%

Közjogi szervezet 1 806 20,88% 725,98 36,17% 1 764 20,02% 1 474,03 40,61%

Közszolgáltató 558 6,45% 517,40 25,78% 523 5,94% 563,47 15,52%

Támogatott szervezetek 362 4,18% 30,61 1,53% 687 7,80% 111,08 3,06%

Egyéb szervezet 1 176 13,60% 215,63 10,74% 1 616 18,34% 888,08 24,47%

összesen 8 650 100,00% 2 007,07 100,00% 8 811 100,00% 3 629,95 100,00%

A közbeszerzések ajánlatkérői oldalról való vizsgálata alapján megállapítható, hogy az eljárások 
számát tekintve az előző évhez hasonlóan a regionális/helyi szintű intézmények voltak a leg-
nagyobb közbeszerzők annak ellenére, hogy az általuk lefolytatott eljárások száma a tárgyévre 
csökkent (2,41%-kal), melynek következtében az összes eljárásszámon belüli részarányuk is csök-
kent (39,27%-ról 37,62%-ra). Az ajánlatkérői csoportok közül a támogatott és egyéb szerveze-
tek által kiírt eljárások száma növekedett (támogatott szervezetek: 89,78%-kal; egyéb szervezet: 
37,41%-kal) és miután ez a növekedési ütem meghaladta az országos átlagot, így az összes eljá-
ráson belüli részesedésük is megnőtt (támogatott szervezetek: 4,18%-ról 7,80%-ra; egyéb szerve-
zet: 13,60%-ról 18,34%-ra). Hasonlóan a regionális/helyi szintű intézményekhez, a központi szintű, 
közjogi és közszolgáltató szervezetek által lefolytatott eljárások száma 2017-re szintén csökkent, 
amely a központi szintű intézmények esetében volt a legnagyobb arányú (32,94%-os). 

A közbeszerzések értékét tekintve a 2016. évhez hasonlóan a közjogi szervezetek által lefolytatott 
eljárások értéke volt a legmagasabb, de valamennyi ajánlatkérői csoporton belül nőtt az összérték 
a tárgyévre. Különösen nagymértékű és az országos szinten tapasztalható növekedési ütemet szignifi-
kánsan meghaladó növekedés figyelhető meg az egyéb (311,85%-os) a támogatott (262,90%-os) 
és a közjogi szervezetek (103,04%-os) esetében, mely részarányuk teljes összértéken belüli emelkedé-
sét is eredményezte. Az eljárások értékének növekedése ellenére, a regionális/helyi szintű intézmények, 
a központi szintű szervezetek és a közszolgáltatók összértékből való részesedése csökkent a tárgyévre.

A nemzeti közbeszerzések eljárástípusok szerinti részletes megoszlását a 2017. évben az alábbi 
grafikonok szemléltetik:

A közbeszerzési
eljárások száma (db)
és megoszlása (%)
az eljárás típusok
között a nemzeti

rezsimben

Nyílt: 193 db

Meghívásos: 11 db 

Tárgyalásos: 22 db

Hirdetmény nélküli tárgyalásos: 145 db

Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás: 2141 db

Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás: 27 db

Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás: 107 db

Kbt. 115. § szerinti eljárás: 4020 db

Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás: 162 db

Koncessziós beszerzési eljárás: 5 db

Egyéb: 13 db

2,82%

0,16%

0,32%

2,12%

31,33%

0,4%

1,57%

58,83%

2,37%

0,07%

0,19%

A közbeszerzési
eljárások értéke (Mrd Ft)

és megoszlása (%)
az eljárás típusok
között a nemzeti

rezsimben

Nyílt: 80,68 Mrd Ft

Meghívásos: 8,7 Mrd Ft 

Tárgyalásos: 21,37 Mrd Ft

Hirdetmény nélküli tárgyalásos: 14,16 Mrd Ft

Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás: 128,07 Mrd Ft

Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás: 2,22 Mrd Ft

Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás: 8,11Mrd Ft

Kbt. 115. § szerinti eljárás: 274,2 Mrd Ft

Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás: 30,34  Mrd Ft

Koncessziós beszerzési eljárás: 0,16 Mrd Ft

Egyéb: 0,36 Mrd Ft

14,2%

1,53%

3,76%

2,49%

22,55%

0,39%

1,43%

48,27%

5,34%

0,03%

0,03%
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E) A közbeszerzés tárgya szerinti megoszlás

A tárgyévre az eljárások száma az építési beruházásokat tekintve növekedett (35,58%-kal), és 
miután a növekedés üteme meghaladta az összes közbeszerzési eljárás számának emelkedését, 
így az építési beruházások részesedése az összes eljáráson belül 2017-re megnőtt (32,66%-ról 
43,47%-ra). A másik két főbb csoportban csökkenés figyelhető meg, amely az árubeszerzések 
körében mérsékeltebb (5,86%-os), a szolgáltatások esetében nagyobb mértékű (22,67%-os) visz-
szaesését jelent, mindez részarányuk összes közbeszerzési eljáráson belüli csökkenését eredmé-
nyezte (32,58%-ról 30,11%-ra és 34,68%-ról 26,33%-ra). 

A közbeszerzési eljárások értékét tekintve, mindhárom csoportban növekedés figyelhető meg 
az előző évhez képest, amely az építési beruházások esetében igen jelentős volt (160,33%-os). 
Mivel az építési beruházások esetében nagyobb mértékű volt a növekedés, mint országos szinten, 
ennek köszönhetően részarányuk az összes közbeszerzési eljárás értékén belül 2017-re megnőtt 
(44,19%-ról 63,61%-ra). Ezzel szemben a másik két főbb csoportban az eljárások értékének növe-
kedési üteme alatta maradt az országos szinten bekövetkezett változásnak, mely az összes köz-
beszerzési eljárás értékén belüli részesedésük csökkenését (árubeszerzés: 29,85%-ról 20,29%-ra; 
szolgáltatások: 25,20%-ról 15,88%-ra) eredményezte az előző évhez viszonyítva.

Az egyes ajánlatkérői csoportokon belül bekövetkezett változás mértékét az alábbi táblázat 
mutatja:

Ajánlatkérők típusa Eljárások száma (%) 
(2017/2016)

Eljárások értéke (%) 
(2017/2016)

Regionális/helyi szintű 97,59% 112,98%

Központi szintű 67,06% 116,78%

Közjogi szervezet 97,67% 203,04%

Közszolgáltató 93,73% 108,90%

Támogatott szervezetek 189,78% 362,90%

Egyéb szervezet 137,41% 411,85%

Összesen 101,86% 180,86%

A közbeszerzési eljárások számának és értékének ajánlatkérők szerinti megoszlását a 2017. évben 
az alábbi diagram szemlélteti:

A közbeszerzési
eljárások száma (db)

és megoszlása (%)
az ajánlatkérők között

a 2017. évben

Regionális/helyi szintű: 3315 db

Központi szintű: 906 db

Közjogi szervezet: 1764 db

Közszolgáltató: 523 db

Támogatott szervezetek: 687 db

Egyéb szervezet: 1616 db

37,62%

10,28%

20,02%

5,94%

7,8%

18,34%

A közbeszerzési
eljárások értéke (Mrd Ft)

és megoszlása (%)
az ajánlatkérők között

a 2017. évben

Regionális/helyi szintű: 326,44 Mrd Ft

Központi szintű: 266,85 Mrd Ft

Közjogi szervezet: 1 474,03 Mrd Ft

Közszolgáltató: 563,47 Mrd Ft

Támogatott szervezetek: 111,08 Mrd Ft

Egyéb szervezet: 888,08 Mrd Ft

8,99%

7,35%

40,61%

15,52%

3,06%

24,47%
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F) A mikro-, kis- és középvállalkozások részvétele a közbeszerzésekben

A mikro-, kis- és középvállalkozások 7 276 esetben, az összes eljárás 82,6%-ában nyújtottak 
be nyertes ajánlatot, szemben az előző évi 81,8%-kal.

A közbeszerzési eljárások értékét tekintve, a mikro-, kis- és középvállalkozások 
a tárgyévben 1 458,97 Mrd Ft értékű közbeszerzést nyertek el, 

mely az előző évhez viszonyítva 76,6%-os növekedést jelent. 

Mivel a kkv-k esetében az eljárások értékének növekedési üteme ugyanakkor alatta maradt az 
országos szinten bekövetkezett változásnak (80,9%), az összes közbeszerzési eljárás értékén belüli 
részesedésük minimális csökkenését (41,2%-ról 40,2%-ra) eredményezte.

A kkv-k közbeszerzésekben elért részesedését 2008 és 2017 között az eljárások száma tekinteté-
ben az alábbi diagram szemlélteti:

Az egyes főbb beszerzési tárgyakon belül bekövetkezett változás mértékét az alábbi táblázat 
mutatja:

Főbb beszerzési tárgyak Eljárások száma (%) 
(2017/2016)

Eljárások értéke (%) 
(2017/2016)

Árubeszerzés 94,14 122,94

Építési beruházás 135,58 260,33

Szolgáltatás 77,33 144,00

Összesen 101,86 180,86

A közbeszerzések főbb beszerzési tárgyak szerinti megoszlását a 2017. évben az alábbi diagramok 
szemléltetik:

A közbeszerzési
eljárások számának

megoszlása (%)
a főbb beszerzési

tárgyak között
a 2017. évben

Árubeszerzés

Építési beruházás

Szolgáltatás

30,11%

43,47%

26,33%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A kkv-k által elnyert eljárások számának aránya az összes eljárás %-ában

60%

65%

70%

75%

80%

85%

70,8%

74%

79,3%
80,5%

79,2%

83,7% 84% 83,6%
81,8% 82,6%

A közbeszerzési
eljárások értékének

megoszlása (%)
a főbb beszerzési

tárgyak között
a 2017. évben

Árubeszerzés

Építési beruházás

Szolgáltatás

20,29%

63,61%

15,88%
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G) Környezetvédelmi és szociális szempontok

A jogszabályi környezet a 2012. évtől kezdődően teszi lehetővé a zöld és szociális szempontokat 
tartalmazó eljárások adatainak gyűjtését, amelyre csak a nemzeti eljárásrendben van lehetőség, 
miután a hirdetményminták sajátosságai miatt az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó 
értékű eljárásokról nem állnak rendelkezésre az ilyen jellegű adatok. Az uniós hirdetményminta 
hiányosságait a Hatóság jelezte az Európai Bizottságnak, de sajnos a hirdetményminták kiegészí-
tésére nem került sor.

Az alábbi táblázat a 2016. és 2017. évek zöld és szociális szempontokat is tartalmazó eljárásainak 
adatait mutatja be a nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzéseket figyelembe véve:

A zöld és szociális szempontokat tartalmazó eljárások adatai a nemzeti eljárásrenden belül

Eljárások jellege

2016. év 2017. év

Eljárások 
száma 

(db)
(%)

Eljárások 
értéke 

(Mrd Ft)
(%)

Eljárások 
száma 

(db)
(%)

Eljárások 
értéke 

(Mrd Ft)
(%)

Zöld eljárások 613 8,64% 43,42 10,73% 831 12,14% 102,87 18,10%

Szociális szempontú eljárások 95 1,34% 5,21 1,29% 141 2,06% 22,35 3,93%

A beszámolási időszakra vonatkozóan, mind az eljárások számát, mind értékét tekintve növeke-
dés figyelhető meg a környezetvédelmi és szociális szempontokat is tartalmazó közbeszerzések 
esetében. Mivel az említett emelkedés meghaladta a nemzeti eljárásrenden belüli országos növe-
kedési ütemet, részesedésük a teljes nemzeti eljárásszámon és értéken belüli növekedését eredmé-
nyezte. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy szemben a szociális aspektust tartalmazó 
közbeszerzésekkel, a környezetvédelmi szempontokat magában foglaló közbeszerzések 
nagyobb arányt képviselnek, így röviden kitérünk ezen jellegű eljárások szerepére az ajánlat-
kérői oldal és a főbb beszerzési tárgyak vonatkozásában.

Az ajánlatkérői csoportok esetében mind az eljárások számát, mind pedig értékét tekintve a regi-
onális/helyi szintű intézmények vették figyelembe a legtöbbször a környezetvédelmi szem-
pontokat közbeszerzéseiken belül. A lefolytatott nemzeti eljárásaik 16,01%-a tekinthető zöld 
eljárásnak, ami az értéket nézve 19,15%-os arányt jelent.

A kkv-k közbeszerzésekben elért részesedését 2008 és 2017 között az eljárások értéke tekinteté-
ben az alábbi diagram szemlélteti:

A kkv-k közbeszerzéseinek alakulását 2010 és 2017 között az alábbi diagram szemlélteti:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A kkv-k által elnyert eljárások értékének aránya az összes eljárás összértékének %-ában
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A kkv-k által elnyert közbeszerzések számának és összértékének alakulása 2010 és 2017 között
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A zöld közbeszerzések számának (db) és összértékének (Mrd Ft) főbb beszerzési tárgyak szerinti 
megoszlását a 2017. évben az alábbi grafikonok szemléltetik:

A zöld közbeszerzések számának (db) és összértékének (Mrd Ft) ajánlatkérők szerinti megoszlását 
a 2017. évben az alábbi grafikonok szemléltetik:

A főbb beszerzési tárgyak szerinti csoportosítás alapján, az építési beruházások esetében tartották 
leginkább szem előtt az ajánlatkérők a környezetvédelmi szempontokat, melyek összes nemzeti 
eljárásukon belül számukat tekintve 17,41%-os, értékét nézve pedig 21,47%-os arányt jelentenek. 

A zöld
közbeszerzések

száma (db)
és megoszlása (%) 

az ajánlatkérők között
a 2017. évben

Regionális/helyi szintű: 489 db

Központi szintű: 37 db

Közjogi szervezet: 101 db

Közszolgáltató: 22 db

Támogatott szervezetek: 88 db

Egyéb szervezet: 94 db

58,84%

4,45%

12,15%

2,65%

10,59%

11,31%

A zöld
közbeszerzések

száma (db)
és megoszlása (%)
a főbb beszerzési

tárgyak között
a 2017. évben

Árubeszerzés: 116 db

Építési beruházás: 635 db

Szolgáltatás: 80 db

13,96%

76,41%

9,63%

A zöld
közbeszerzések
értéke (Mrd Ft)

és megoszlása (%)
a főbb beszerzési

tárgyak között
a 2017. évben

Árubeszerzés: 3,85 Mrd Ft

Építési beruházás: 96,58 Mrd Ft

Szolgáltatás: 2,44 Mrd Ft

3,74%

93,89%

2,37%

A zöld
közbeszerzések
értéke (Mrd Ft)

és megoszlása (%)
az ajánlatkérők között

a 2017. évben

Regionális/helyi szintű: 40,88 Mrd Ft

Központi szintű: 5,49 Mrd Ft

Közjogi szervezet: 10,93 Mrd Ft

Közszolgáltató: 16,77 Mrd Ft

Támogatott szervezetek: 18,87 Mrd Ft

Egyéb szervezet: 9,93 Mrd Ft

39,74%

5,34%

10,62%

16,3%

18,35%

9,65%
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I.4. Konferenciák szervezése – Rekord számú résztvevő

A Hatóság az elmúlt évben minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektetett a közbeszerzési jogalkal-
mazók közbeszerzési tárgyú konferenciákon, szakmai fórumokon történő tájékoztatására. Kiemelt 
célkitűzésünk a közbeszerzési jogalkalmazás megkönnyítése, a helyes joggyakorlat elterjesztése. 

I.4.1. A Közbeszerzési Akadémia

A Közbeszerzési Akadémia sorozaton belül a Hatóság rendszeresen szervezett konferenci-
ákat, tematikus képzéseket, amelyek kiváló alkalmat adtak arra, hogy a résztvevők gyakorlatban 
felmerülő problémáikra is válaszokat kapjanak. 

A 2017. évben a Hatóság összesen 22 alkalommal szervezett konferenciát, 

melyek közül külön kiemelendő a 360 fő részvételével zajlott nemzetközi konferencia. Orszá-
gos hatáskörű szervként Budapest mellett több vidéki helyszínen, így Debrecenben, Salgótarján-
ban, Szegeden, Zalaegerszegen és Győrött is alkalmat biztosított a Hatóság a szakmai párbeszédre. 

A konferenciák a nagy érdeklődésre való tekintettel rendre teltházas rendezvények voltak, így 
az elmúlt év során 

mintegy 2600 szakember szakmai képzéséhez járult hozzá a Hatóság.

A környezetvédelmi és szociális szempontokat tartalmazó közbeszerzések alakulását 2012 és 2017 
között az alábbi grafikonok szemléltetik:

A zöld szempontokat tartalmazó eljárások értékének és számának alakulása 2012 és 2017 között a nemzeti eljárásrendben
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A szociális szempontokat tartalmazó eljárások értékének és számának alakulása 2012 és 2017 között a nemzeti eljárásrendben
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I.5. Nemzetközi kapcsolataink – Aktív tevékenység a V4-es elnökség keretében

2017-ben a Hatóság nemzetközi kapcsolattartásában elsősorban Magyarországnak a Visegrádi 
Együttműködésben betöltött soros elnöksége, illetve az új közbeszerzési irányelvek átültetésé-
vel kapcsolatos első tapasztalatok megosztása volt meghatározó jelentőségű. A Kbt. 187. §-a (2) 
bekezdésének n) pontja a Közbeszerzési Hatóság feladataként nevesíti a nemzetközi kapcsolatok 
ápolását, az Európai Unió más tagállamainak közbeszerzési szervezeteivel való együttműködést. 
A Hatóság 2018-ban - a Beszámoló elkészülését megelőzően – is sort kerített a visegrádi együtt-
működés magyar elnökségének ideje alatt a közbeszerzési jogorvoslatokra vonatkozó, valamint 
a közbeszerzési szerződések ellenőrzésének tapasztalatait bemutató szakértői munkacsoport ülé-
sének összehívására. 

I.5.1. V4 Plusz közbeszerzési szakértői ülés Budapesten

Magyarország 2017-2018-as V4 elnökségi program-
jának részeként került sor a Hatóság szervezésében 
2017. szeptember 21-én a V4 Plusz közbeszerzési 
szakértői ülésre. A V4 tagországok mellett Hor-
vátország, Szerbia és Macedónia is képviseltette 
magát az ülésen, amelynek résztvevői a további 
szoros és rendszeres tapasztalatcserét célzó együtt-
működésre vonatkozó megállapodást írtak alá. 
A megbeszélés főbb témái az intézményrendszerek 
bemutatásán túl a részekre bontás tilalma, az egy-
ajánlatos eljárások és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások, valamit az uniós audittapasztalatok 
voltak, utóbbira való figyelemmel magyar részről az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgató-
ság is részt vett a rendezvényünkön.

I.4.2. A Közbeszerzési Hatóság nemzetközi konferenciája

A Közbeszerzési Hatóság „Átlátható, hozzáférhető és versenyképes közbeszerzés” címmel nem-
zetközi konferenciát rendezett 2017. novemberében, az Állami Számvevőszék elnökének védnök-
ségével. A konferencia a Visegrádi Együttműködés magyar elnökségi programjának részeként került 
megrendezésre mintegy 360 résztvevővel, köztük a V4-es tagállamok, valamint a hazai közbeszerzési 
intézményeinek vezetői, az Európai Bizottság képviselői, illetve további nemzetközi szakértők aktív köz-
reműködésével. Az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtése, 
valamint a közpénzekkel, közvagyonnal való szabályos, célszerű, eredményes és hatékony gazdálko-
dás elősegítése érdekében a konferencián a korrupció elleni küzdelem állt a középpontban.

A rendezvények szervezése kapcsán a Hatóság különös hangsúlyt fektetett a felelős akkreditált köz-
beszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzésére. Az elmúlt évben két alkalom-
mal került sor a Hatóság szervezésében olyan rendezvényre, amelyek a Miniszterelnökség által elis-
mert, a szaktanácsadók számára tanulmányi pontokat eredményező képzést jelentettek.



i. a HaTóság köTelező feladaTai i. a HaTóság köTelező feladaTai

64 65

A Bizottság az ülésen ismertette az e-Certis rendszerben a közeljövőben várható változásokat és 
fejlesztéseket; majd felhívta a tagállamok figyelmét, hogy a jövőben az e-Certisbe feltöltött adat-
mennyiség szerinti tagállami teljesítmény az Egységes Piac Eredménytáblájában is szerepelni fog.

A Statisztikai Munkacsoport (ESWG) 2017 áprilisában ülésezett, a megbeszélés az új hirdet-
ményminták részletes vitájával foglalkozott. Az Elektronikus Munkacsoport (EXEP) ülésén 
az egyes tagállamok szerződésnyilvántartási rendszerei között sor került a Közbeszerzési Ható-
ság adatbázisának részletes bemutatására is. Az újonnan létrehozott Egészségügyi Közbeszer-
zési Munkacsoport a gyógyszerbeszerzések és a központi beszerzések tapasztalatait vitatta meg.

A másik új kezdeményezés, a Jogorvoslati Munkacsoport első ülésére márciusban került sor, 
a megbeszélés fő témája a közbeszerzési jogorvoslati irányelvek érvényesüléséről szóló bizott-
sági jelentés volt, ezt követően a tagállami képviselők ismertették röviden nemzeti jogorvoslati 
rendszereiket. Az októberi második ülésen sor került a közbeszerzési irányelvek és a jogorvoslati 
irányelvek kölcsönhatásának elemzésére, majd folytatódott a tagállami jogorvoslati rendszerek 
ismertetése.

I.5.3. Megkeresések nemzetközi szervezetektől és az egyes tagállamoktól

Együttműködés az OECD közbeszerzési
vonatkozású tevékenységében

Az OECD 2017 októberében rendezte meg a Vezető Közbeszerzési Szakemberek Munkacsoportjá-
nak ülését, illetve a stratégiai beszerzésekhez szükséges kapacitásokkal kapcsolatos workshopot, 
amelyen a Hatóság képviselője is részt vett. A „Közbeszerzési hét” elnevezésű rendezvény résztvevői 
megvitatták az OECD 2015-ös közbeszerzési ajánlásainak megvalósításával kapcsolatos kihívásokat.

Tagállami megkeresések

A 2017. év során a Hatóság nemzetközi kapcsolattartással foglalkozó munkatársai más tagállamok 
közbeszerzési szervezeteitől, illetőleg külföldi magánszemélyektől érkezett közbeszerzési tárgyú 
megkeresésekre minden alkalommal készségesen válaszoltak. A kérdések többek között a következő 
témaköröket érintették: öntisztázás (Litvánia), felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadók (Szlo-
vákia), jelentéstétel (Görögország), közbeszerzésekben való részvétel (Románia).

I.5.2. Az európai uniós tagságból fakadó feladatok

Az uniós testületekben végzett munka 

Európai uniós tagságunkból következően a nemzetközi kapcsolattartásban a 2017. évben is fon-
tos szerepet kapott az uniós testületekben, a különböző munkacsoportokban végzett munka. 
E körben a Hatóság munkatársai részt vettek a Közbeszerzési Szakértői Bizottság (EXPP), az e-Cer-
tis Szerkesztőbizottság, az Elektronikus Közbeszerzési Munkacsoport (EXEP), a Zöld Közbeszerzési 
Munkacsoport (GPP Advisory Group), illetve a Statisztikai Munkacsoport (ESWG) munkájában. 
Az Európai Bizottság kezdeményezésére 2017-ben két új munkacsoport jött létre: az egyik az 
egészségügyi közbeszerzésekkel foglalkozik, míg másik a tagállami közbeszerzési jogorvoslati 
szervek együttműködését segíti elő.

A vonatkozó határidő lejártára való figyelemmel a 2014-es új közbeszerzési irányelvcsomag átül-
tetése a tagállamok többségében már lezajlott, így a brüsszeli munkacsoportok ülései az új szabá-
lyozásra való felkészülés után már többnyire az első tapasztalatok megosztását szolgálták. Az EXPP 
háromszor, az Elektronikus Közbeszerzési Munkacsoport, a Zöld Közbeszerzési Munkacsoport 
és a Jogorvoslati Munkacsoport két alkalommal, míg a Statisztikai Munkacsoport, az Egészség-
ügyi Közbeszerzési Munkacsoport és az e-Certis Szerkesztőbizottság egy alkalommal ülésezett.

Az Európai Bizottság Közbeszerzési Szakértői Bizottsága (EXPP) márciusi, júniusi és decem-
beri ülései elsősorban az új irányelvekhez kapcsolódó főbb témaköröket vizsgálták. Az új hirdet-
ménymintákkal kapcsolatos fejlemények, a professzionalizációval foglalkozó új munkacsoport 
és az önkéntes, előzetes értékelési mechanizmus kerültek napirendre a márciusi ülésén. A júniusi 
ülésen először az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) alkalmazásának jelenlegi 
helyzetéről, majd a belső piaci információs rendszerrel (IMI) kapcsolatos fejleményekről tájékoztat-
ták a tagállamokat. A decemberi ülésen az Európai Bizottság részletes tájékoztatást adott a 2017 
októberében elfogadott Közbeszerzési Csomagról, amelynek részét képezi a Bizottság ajánlása 
a közbeszerzés professzionalizálásáról.

Az e-Certis Szerkesztőbizottság 2017 februárjában tartotta ülését. A Kbt. 187. § (2) bekezdésé-
nek n) pontja alapján a Hatóság köteles információt szolgáltatni a közbeszerzési eljárások során 
alkalmazandó igazolásokról, adatbázisokról, nyilvántartásokról és gondoskodnia kell azok e-Certis 
rendszerben történő naprakész közzétételéről. 

A Közbeszerzési Hatóság a tagállamok közül az elsők között és teljes körűen 
töltött fel minden adatot, amiért hazánk külön elismerésben részesült. 
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A Hatóság által tartott előadás révén a küldöttség résztvevői átfogó képet kaphattak Magyaror-
szág közbeszerzési szabályait, azok változásait illetően, megismerhették a közbeszerzési rendszer 
infrastruktúráját és a közbeszerzési jogorvoslatok rendszerét. 

I.5.5. Egyéb nemzetközi vonatkozású feladatok ellátása 

A Közbeszerzési Hatóság munkatársai 2017-ben is részt vettek nemzetközi közbeszerzési tárgyú 
konferenciákon és szemináriumokon, hogy az így megszerzett szakmai tapasztalatokat a magyar 
gyakorlatba átültethessék, munkájuk során hasznosíthassák.

A Hatóság 2017-ben is intézkedett az Európai Unió Bírósága közbeszerzési tárgyú ítéleteinek a 
honlapján történő rendszeres közzétételéről, mely során az Igazságügyi Minisztérium illetékes 
főosztálya által rendelkezésre bocsátott, az Európai Unió Bírósága, illetve a Törvényszék közbe-
szerzési tárgyú döntéseire vonatkozó adatokat vette alapul. 

I.6. Névjegyzékek és nyilvántartások vezetése, a jogalkalmazók tájékoztatása

A minősített ajánlattevők hatósági hivatalos jegyzéke

I.5.4. Külföldi delegációk fogadása

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Közbeszerzési Hatóság a 2017. évben is nagy hang-
súlyt fektetett a kétoldalú nemzetközi kapcsolatok fenntartására.

Szakmai együttműködés a horvát Közbeszerzési Döntőbizottsággal

A horvát közbeszerzési jogorvoslati testület 
(Közbeszerzési Eljárásokat Felügyelő Állami 
Bizottság) delegációjának 2016 júniusi, Ha-
tóságunknál tett látogatását követően 2017 
szeptemberében ismét lehetőség nyílt az in-
tézményeink közötti tapasztalatcserére és 
a jó gyakorlatok megosztására. A zágrábi szak-
mai találkozón a magyar delegáció tagjait 
a horvát jogorvoslati testület elnöke és mun-
katársai fogadták. A látogatás célja elsősor-
ban a horvát közbeszerzési jogorvoslati szabályozás és rendszer, illetve a horvát jogorvoslati szerv 
feladatainak és munkájának megismerése volt. A találkozó zárásaként a felek közötti kapcsolat 
erősítése céljából együttműködési megállapodás aláírására került sor.

Kapcsolatfelvétel a szerb Közbeszerzési Hivatallal

A szerb Közbeszerzési Hivatal delegációja 
2017 áprilisában tett látogatást a Hatóság-
nál. A találkozó során a felek megismertették 
egymással a magyar és a szerb közbeszerzési 
intézményrendszert és jogszabályi hátteret, 
a szerb fél továbbá tájékoztatást adott az új 
uniós közbeszerzési irányelvek szerbiai átül-
tetésének aktualitásairól és a hazai kis- és kö-
zépvállalatok szerb közbeszerzési kiírásokhoz 
történő hozzáférési lehetőségeiről.

Macedón delegáció látogatása 

Júniusban a Macedón Köztársaság Korrupció Elleni Állami Bizottságának képviselői tettek látoga-
tást a Hatóságnál, a találkozó témája a korrupció elleni nemzetközi együttműködés erősítése volt. 
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14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 9. §-a értelmében a Közbeszerzési Hatóság közzéteszi honlapján 
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóknak a rendeletben meghatározott adatait. 

A névjegyzékhez kapcsolódóan számos telefonhívás érkezett mind a szabályozással, jogértelme-
zéssel, mind pedig a kérelem benyújtásával kapcsolatos kérdéseket illetően.

A közbeszerzési eljárásból hamis adatszolgáltatás miatt kizárt gazdasági szereplők 
listája és a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listájának 
vezetése

A Közbeszerzési Hatóság 2017-ben is naprakészen vezette és honlapján közzétette a hamis adat-
szolgáltatás, illetve hamis nyilatkozattétel miatt kizárt, valamint a Kbt. 187. § (2) bekezdés ad) 
alpontja alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott gazdasági szereplők listáját.

A Kbt. alapján az ajánlatkérő köteles tájékoztatni a Hatóságot a hamis adatszolgáltatás, illetve 
hamis nyilatkozattétel miatti kizárásról és a kizárás időpontjáról.

A lista az ajánlatkérők bejelentése alapján kerül összeállításra, azaz nem jogerős közigazgatási, 
vagy bírósági határozat képezi az alapját, ezért a lista ténylegesen csak tájékoztató jelleggel 
bír, és – a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlata alapján – nem mentesíti az ajánlatkérőket 

A Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a Hatóság vezeti a minősített ajánlattevők hi-
vatalos jegyzékét, továbbá a Kbt. 187. § (2) bekezdésének r) pontja szerint meghatározza a minősítési 
szempontokat és azok igazolási módjait. A Kbt. 187. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében 
a Hatóság a gazdasági, valamint szakmai kamara által létrehozott minősített ajánlattevői jegyzék-
be vétel feltételeinek megfelelőségét ellenőrzi, a jegyzéket nyilvántartja.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a köz-
beszerzési műszaki leírási meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. ren-
delet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a minősített ajánlattevői jegyzékre vonatkozó részlet-
szabályokat. 

A jegyzékbe történő felvétel kérelmezésén túl a Közbeszerzési Hatóság bírálja el a megújítási, tör-
lési és adatmódosítási kérelmeket. 2017. december 31-én 24 minősített ajánlattevő szerepelt 
a jegyzékben.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzéke

A Kbt. 27. §-ának (3) bekezdése kötelezővé teszi az ajánlatkérő számára, hogy meghatározott közbe-
szerzési eljárásába felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót vonjon be. A jogintézményre 
vonatkozóan a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 
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A bejelentkezésre, adatváltozásra, illetve törlésre irányuló értesítési kötelezettség teljesítésének 
módja 2012. június 18. óta az ún. Központi Bejelentkezési rendszer (továbbiakban: KBEJ rendszer) 
használatával teljesítendő. A KBEJ rendszer olyan felületet biztosít a szervezetek számára, 
amelynek segítségével saját maguk rendelkezhetnek adataik és felhasználóik felett, továbbá 
az ajánlatkérő szervezetek itt kezelhetik meghatalmazásaikat is.

I.7. Fenntarthatóság és innováció

A Közbeszerzési Hatóság célja, hogy a zöld és szociális szempontok figyelembevételének fontos-
ságát, valamint az innovatív közbeszerzések előmozdításának lehetőségeit, a vonatkozó szabályo-
zást, az elérhető jó gyakorlati példákat megismertesse az érdeklődőkkel és folyamatosan nyomon 
kövesse a hazai és nemzetközi gyakorlat alakulását. 2017 áprilisában a téma fontosságára tekin-
tettel a Közbeszerzési Akadémia keretében „Fenntarthatósági szempontok a közbeszerzési 
eljárásokban” címmel került megrendezésre a Hatóság konferenciája. 

I.7.1. Zöld közbeszerzések

A Hatóság elsősorban a zöld közbeszerzésekkel 
kapcsolatos információk terjesztésével igyekszik 
felhívni a jogalkalmazók figyelmét e téma jelen-
tőségére, így a honlapján és a Napi Közbeszerzés 
mobil applikációban is folyamatosan közzéteszi 
az újonnan megjelenő zöld közbeszerzéssel, zöld 
beszerzésekkel kapcsolatos tanulmányokat, pub-
likációkat, így az Európai Bizottság Környezetvé-
delmi Főigazgatóságának szerkesztésében havi 
rendszerességgel megjelenő internetes hírlevelet 
is (GPP News-Alert). 

2017-ben a Hatóság ismét aktív szerepet vállalt az Európai Bizottság Zöld Közbeszerzési Mun-
kacsoportjának munkájában. Az áprilisban megrendezésre került megbeszélésen a tagállamok 
képviselői ismertették a zöld közbeszerzés területén az elmúlt fél év során elért eredményeket, 
a Bizottság pedig beszámolt az egyes termékcsoportokra vonatkozó zöld közbeszerzési követelmé-
nyek felülvizsgálatáról. A Hatóság munkatársai a zöld szakértői munkacsoport ülésein túlmenően 
az Európai Bizottság által szervezett nemzetközi konferenciákon, illetve online szemináriumokon 
is részt vettek. A munkacsoportban megvitatottak alapján a Közbeszerzési Hatóság kérdőívet készí-
tett a zöld közbeszerzési követelmények gyakorlati alkalmazása kapcsán, ezen felül a Közbeszerzési 
Tanácsadók Országos Szövetségének zöld munkacsoportjával is felvettük a kapcsolatot a minél 

azon kötelezettség alól, hogy annak valóságtartalmáról az egyes közbeszerzési eljárásokban meggyő-
ződjenek, mielőtt olyan súlyú döntést hoznak, hogy egy ajánlattevőt a közbeszerzési eljárásból kizárnak.

A Közbeszerzési Hatóság 2017-ben három szervezetet vett fel a hamis adatszolgáltatás miatt 
kizárt gazdasági szereplők listájába.

A Hatóság az eltiltottak listájában a jogerős közigazgatási határozattal, illetve jogerős bírósági 
ítélettel eltiltott gazdasági szereplőket tünteti fel.

A Közbeszerzési Döntőbizottság és a közbeszerzési ügyekben eljáró bíróságok meglehetősen rit-
kán éltek a közbeszerzési eljárásokban való részvételtől eltiltás szankciójával. A Hatóság 2017-
ben az eltiltottak listájában új szervezetet nem rögzített, így a beszámolási időszak végén 
a nyilvántartásban nem szerepelt egyetlen szervezet sem.

A bejelentkezett ajánlatkérők nyilvántartásának vezetése

A Kbt. 26. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők – kivéve a Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdése szerinti aján-
latkérőket – kötelesek a Kbt. hatálya alá tartozásukról, valamint adataikban bekövetkezett válto-
zásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni a törvény hatálya alá kerülésüktől, illetve a változástól 
számított harminc napon belül.
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I.7.3. Innovatív közbeszerzések

Az innovatív közbeszerzések támogatását és minél szé-
lesebb körben történő terjesztését a Hatóság kiemelt fel-
adatként kezeli, ennek érdekében az Európai Uniónak 
a témával kapcsolatos gyakorlati eszközeit, hasznos link-
jeit, előremutató példáit honlapján és a Napi Közbeszer-
zés mobil applikáción rendszeresen közzéteszi. 

Előbbieken felül a Hatóság munkatársai 2017-ben is több, 
fenntarthatóság és innováció jegyében szervezett hazai 
és nemzetközi fórumon vettek részt hallgatóságként és 
előadóként egyaránt. 

Az Európai Bizottság megbízásából a Pricewaterhouse-
Coopers 2017-ben átfogó felmérést végzett, a kérdőív 
címe: „Az innovatív közbeszerzés stratégiai hasz nálata 
a digitális gazdaságban”. A Hatóság a kérdőívet a Minisz-
terelnökség közbeszerzési szakterületének együttműkö-
désével töltötte ki.

szélesebb körű gyakorlati tapasztalatok becsatornázásának érdekében. A Hatóság kérdőíves 
felmérése, valamint a munkacsoport szakmai véleménye alapján a zöld közbeszerzési követelmé-
nyek használatára vonatkozó magyar gyakorlat összegzését továbbította az Európai Bizottságnak. 

A Hatóság a Kbt. 78. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján elkészítette 
útmutatóját az életciklusköltség-számítási módszertanokról, 

amelyet a Hatóság keretében működő Tanács 2017 márciusában fogadott el. 

Az útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az ajánlatkérőknek abban, hogy közbeszerzési eljárá-
saikban az értékelés során miként alkalmazhatnak életciklusköltség-számítást. 

A Közbeszerzési Hatóság 2017-ben több zöld, illetve fenntartható közbeszerzésekkel kapcsolatos 
felmérés megválaszolásában is közreműködött; így többek között válaszolt Olaszország életcik-
lusköltség-számítással kapcsolatos tagállami gyakorlatot felmérni kívánó kérdéseire is.

I.7.2. Szociális szempontok a közbeszerzésekben 

A Közbeszerzési Hatóság 2012. január 1-jétől 
gyűjti a közbeszerzési eljárásokban alkalma-
zott szociális szempontokra vonatkozó sta-
tisztikai adatokat is. Az ajánlatkérő a nemzeti 
eljárásrendben lebonyolított eljárások ered-
ményéről szóló tájékoztatóban köteles meg-
adni, hogy az eljárásban alkalmazott-e szoci-
ális szempontot. A statisztikai adatgyűjtésen 
túl a Hatóság 2017-ben a Mozgássérültek 
Budapesti Egyesülete közreműködésével 
belső érzékenyítő workshopot rendezett, 

ahol az egyetemes tervezéssel és a fogyatékkal élők szempontjainak közbeszerzési vonatkozásaival 
ismerkedhettek meg a munkatársak. Az Egyesület előadóként is képviseltette magát a Hatóság 
áprilisi fenntarthatósági konferenciáján. 

A szociális közbeszerzés aktuális hazai helyzetéről a Hatóság munkatársa a V4 Plusz varsói közbe-
szerzési szakértői ülésen adott a résztvevőknek tájékoztatást 2017 májusában. A szociális szem-
pontok és az egyetemes tervezés szempontjairól a Közbeszerzési Hatóság nemzetközi konferenci-
áján előadás keretében hallhattak bővebben az érdeklődők.
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március 1-jén lépett hatályba. A Kódex célja iránymutatást adni a közbeszerzési eljárások résztve-
vőinek – 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 Hatóság 
legalább félévente felülvizsgálja a kódex rendelkezéseit, s amennyiben indokoltnak tartja, aktua-
lizálja annak tartalmát. 

A Nemzetközi Oktatási Központ megkeresésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya részére 
szervezett antikorrupciós képzésen a Hatóság munkatársai előadóként vettek részt.

Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 325. cikkének (5) bekezdése alapján az Eu-
rópai Bizottság a tagállamokkal együttműködve évente jelentést nyújt be az Európai Parlament-
nek és a Tanácsnak az EU pénzügyi érdekeinek védelme érdekében megtett intézkedésekről, mely 
éves jelentés tagállamokra vonatkozó részét az ún. „325. cikk szerinti kérdőívre” adott válaszok 
alapján készíti el. Az OLAF által e tárgyban előkészített kérdőívet a Nemzeti Adó és Vámhivatal 
OLAF Koordinációs Irodájának megkeresésére a Hatóság 2017-ban is kitöltötte. 

2017-ben fokozottan szigorúan zajlott a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások törvé-
nyességi ellenőrzése. 

A 2016. évben összesen 870 hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást 
indítottak az ajánlatkérők, amely a 2017-ben indított 

eljárások számához képest 45 százalékkal csökkent. 

ii. önkénT vállalT feladaTok

II.1. A Hatóság korrupcióellenes tevékenysége 

Az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható 
közpénzfelhasználás megteremtése, valamint 
a közpénzekkel, közvagyonnal való szabályos, 
célszerű, eredményes és hatékony gazdálkodás 
elősegítése a Hatóság kiemelt feladata. 

2011. november 18-án az Állami Számvevőszék 
kezdeményezésére közös nyilatkozatot írt alá 
az akkori Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium, a Legfőbb Ügyészség, az akkori Legfelsőbb 
Bíróság és az Állami Számvevőszék a korrup-
cióellenes harc hatékonyságának fokozása, esz-
köztárának bővítése, az intézmények korrup-
cióval szembeni ellenállóképességének összehangolt növelése érdekében. A nyilatkozathoz 
később csatlakozott az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint a Belügyminisztérium is, továbbá 
2016-ban a Közbeszerzési Hatóság és a Magyar Nemzeti Bank is kifejezte egyetértési szándékát. 
Az azóta eltelt időszakban a Hatóság fokozott figyelmet fordított a szervezett korrupcióval szembeni 
ellenállóképességének erősítésére, ennek jegyében sor került például a teljes informatikai rend-
szer biztonsági felülvizsgálatára. 

A Közbeszerzési Hatóság új információbiztonsági technológiákat vezetett be, ennek során jóval 
hatékonyabb tűzfal kiépítésére, új log elemző rendszer bevezetésére került sor. Előzőeken túl-
menően a Hatóság INSIDE beszerzéstámogató rendszere is felülvizsgálatra és továbbfejlesztésre 
került, amelynek következtében a beszerzési folyamatok átláthatósága, nyomonkövethetősége 
nagymértékben erősödött. 

Ugyan a Közbeszerzési Hatóság nem tartozik az államigazgatási szervek integritásirányítási rend-
szeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet hatá-
lya alá, de fontosnak tartja az integritás erősítését és a korrupcióellenes magatartás tudatosítását 
a munkatársak körében is. Előzőekre figyelemmel munkatársunk részt vesz a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzésén. 

A közbeszerzési korrupció visszaszorítása és megelőzése érdekében a Közbeszerzési Hatóság 
keretében működő Tanács 2012-ben fogadta el a Közbeszerzési Etikai Kódexet, mely 2013. 
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Az együttműködés középpontjában továbbra is a szakmai oktatás és segítségnyújtás, a jó gyakor-
latok megosztása, és közbeszerzési tárgyú előadások megtartása állt.

2017-ben az alábbi szervekkel került sor szakmai együttműködési megállapodás aláírására:

• Heves Megyei Kormányhivatal,
• Csongrád Megyei Kormányhivatal,
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal,
• Zala Megyei Kormányhivatal,
• Nógrád Megyei Kormányhivatal,
• Külgazdasági és Külügyminisztérium,
• Mozgássérültek Budapest Egyesülete,
• a V4 országok közbeszerzési hatóságai.

Fenti szervek az alábbi – 2016-ban – együttműködést kötő szervezetekhez csatlakoztak:

• Magyar Nemzeti Levéltár,
• Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége,
• IVSZ – Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége,
• Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
• NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.,
• Magyar Tudományos Akadémia,
• Megyei Jogú Városok Szövetsége,
• Magyar Államkincstár,
• Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége.

A Kbt. 2017. január 1. napján hatályba lépett változásai alapján a Közbeszerzési Hatóság elnöke min-
den hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén részletes indokolással ellátott döntést hoz, amely 
alapján a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága egyértelműen 
megállapítható. A Közbeszerzési Hatóság döntéseit a transzparencia biztosítása érdekében honlap-
ján közzéteszi. Ezen túl az ajánlatkérők is kötelesek valamennyi releváns dokumentumot elérhetővé 
tenni, amely lehetővé tette a közbeszerzési eljárások 100%-os átláthatóságának megvalósítását.

A jogszabályi szigorításokon túl gyakorlati szigorítások is megvalósultak. A Hatóság elnöke tá-
jékoztató és közlemény útján hívta fel a jogalkalmazók figyelmét a fokozottan szigorú el-
lenőrzés tényére. A Közbeszerzési Hatóság éves tevékenysége során továbbra is kiemelt hang-
súlyt fektet a folyamatos társadalmi tájékoztatásra. Ennek keretében közlemények, tájékoztatók és 
konferenciák útján tájékoztatja a jogalkalmazókat a fokozottan szigorú törvényességi ellenőrzés 
metodikájáról és az ellenőrzési tapasztalatokról.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások számának visszaszorításával egyre szélesebb körben 
kerül sor valamely versenyt biztosító eljárásfajta alkalmazására. Ennek biztosítása érdekében 
a Közbeszerzési Hatóság a rendelkezésére álló eszközökkel törekszik a következő években is folya-
matosan csökkenteni a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások számát.

II.2. Ellenőrző és szakmai szervekkel való együttműködés

II.2.1. Ellenőrző szervekkel való együttműködés

A Közbeszerzési Hatóság ellenőrzési feladatainak ellátása terén is folyamatosan törekszik az új 
ötletek, perspektívák elsajátítására. E körben a Hatóság ellenőrző tevékenységében részvevő 
munkatársai a 2017-es év folyamán is folyamatos egyeztetéseket folytattak a Gazdasági Verseny-
hivatallal, hogy a versenyellenes magatartásokat hatékonyabban észlelhessék és jelenthessék 
a Versenyhivatal felé. Munkatársaink rendszeresen egyeztetnek a nyomozóhatóságokkal így az 
Országos Rendőrfőkapitánysággal és a Nemzeti Adó - és Vámhivatallal is. Az egyeztetések célja 
a bűncselekmények hatékonyabb feltárására irányuló gyakorlati megoldások, tapasztalatok cseré-
je és a jövőben lefolytatandó közös ellenőrzések feltételeinek megteremtése volt. 

II.2.2. Szakmai együttműködési megállapodások

A Hatóság a 2016. évben döntött úgy, hogy a szakmailag több ágon kapcsolódó szervekkel szoro-
sabbra fűzi az együttműködést, szakmai együttműködési megállapodások kötésével. 2017-ben 
a megállapodások száma tovább gyarapodott, többnyire – a szakmai támogatást igénylő és kon-
ferenciahelyszínt nyújtó – kormányhivatalokkal.
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Az alkalmazás folyamatosan fejlesztés alatt áll annak érdekében, hogy mindinkább igazodjon 
a felhasználói igényekhez. 

Az alkalmazás fejlesztésénél kezdetektől alapvető követelmény volt az ügyfélközpontú gondol-
kodásmód és a közérthetőség. Ezt az alapelvet a fejlesztési koncepció továbbvitelében is feltett 
szándékunk megőrizni:
• a kereső funkció kibővítésével a felhasználók a www.kozbeszerzes.hu online felülethez hason-

lóan előre beállított paraméterek alapján kereshetnek majd a hirdetmények között, valamint 
• elindul az ún. „Menedzser Értesítő” menüpont, amely azonnali értesítést küld a feliratkozó 

ajánlattevőknek a számukra releváns eljárások megindulásáról,
• a fejlesztés irányvonala szerint a jövőben az ajánlatkérők értesítést kapnak majd a feladott 

hirdetményeik megjelenéséről, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatairól is.

A Hatóság elkötelezett más szakmai szervezetekkel való együttműködéseinek elmélyítésében, 
ezért a jövőben is lehetőséget kíván biztosítani az érdekelt szervezetek számára, hogy a kooperá-
ció keretében közzétegyék a szakterületet érintő közbeszerzéssel kapcsolatos tartalmaikat. A mo-
biltelefonokon keresztül elérhető alkalmazással gyors és rugalmas elektronikus szolgáltatás a cél.

II.3.3. A Közbeszerzési Hatóság megújult portálszolgáltatása

A magyar jogi szabályozásra tekintettel a Hatóság hivatalos oldalának széleskörű tartalomszolgál-
tatási előírásoknak kell megfelelnie. 

II.3. Modern közszolgálat 

II.3.1. A „Szolgáltató Hatóság”

A Hatóság kiemelt figyelmet fordít a közszolgálati elv gyakorlati megvalósítására. A XXI. század elvárá-
sainak megfelelő modern, professzionális szolgáltatásokat kell nyújtanunk, ezért elhivatottak vagyunk 
a közszolgálati szerep vállalásának megerősítésében és a jogalkalmazók stratégiai támogatásában.

A „szolgáltató hatóság” megvalósításához igyekszünk kialakítani egy olyan környezetet a jogalkal-
mazók számára, ahol minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy beszerzéseiket jogszerűen és 
hatékonyan tudják lefolytatni, valamint, hogy egyenlő esélyekkel tudjanak részt venni a közbe-
szerzési eljárások szigorú rendszerében. 

A Hatóság 2016-ban megkezdett munkájának folytatásával, valamint az új célkitűzésekkel arra 
törekszik, hogy innovatív szellemben egy közérthető közbeszerzési rendszert alakítson ki. Megú-
jult www.kozbeszerzes.hu portálunk, bevezettük a Napi Közbeszerzés nevű mobilalkalmazást, 
valamint megjelentünk a közösségi médiában. A „szolgáltató hatóság” koncepció megvalósítása-
ként nem a Közbeszerzési Hatóságot, mint intézményt helyezzük a középpontba, hanem a teljes 
közbeszerzési rendszert.

II.3.2. Napi Közbeszerzés mobilapplikáció

A Közbeszerzési Hatóság 2017 májusában indította útjára a kor el-
várásainak megfelelő, új kommunikációs csatornáját, a Napi Közbe-
szerzés elnevezésű telefonos applikációt, melyet 2017 végéig közel 
4500 felhasználó töltött le. A telefonos alkalmazás célja a felhaszná-
lók széleskörű tájékoztatása, valamint gyakorlati segítségnyújtás 
a sikeres közbeszerzési eljárások lebonyolításához. 

Az ingyenesen letölthető alkalmazás személyre szabható funk-
ciókkal áttekinthető rendszerben és közérthető formában tárja az 
érdeklődők elé a közbeszerzéssel kapcsolatos naprakész szabályo-
kat, alapvető tudnivalókat, egyúttal gyakorlati segítséget nyújt az 
ajánlatkérőknek a közbeszerzési eljárások eredményes lebonyo-
lításához, az ajánlattevőknek a sikeres ajánlattételhez. Az appliká-
ció segítségével az érdeklődők naponta értesülhetnek a közzétett 
hirdetményekről. Mindezen információkról napi rendszerességgel 
„push” üzenet érkezik az adott szolgáltatásra feliratkozóknak.
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A Hatóság munkatársai kötelességüknek érzik, hogy egész évben segítsék az elesetteket és a rá-
szorulókat. Kollégáink az év folyamán több alkalommal is tudtak a munka mellett időt szakítani 
karitatív tevékenységre. A nyári időszakban többen beteg gyerekek táboroztatásában segédkez-
nek, míg az adventi időszakban a szászvárosi Szent Erzsébet Gyermekotthon rászoruló fiataljainak 
igyekeztünk megszépíteni a karácsonyt adományainkkal. 2016-ban, hagyományteremtő szán-
dékkal indított kezdeményezésünkhöz a 2017. évben is rengeteg munkatárs csatlakozott, közel 
egy hónap alatt 12 zsák ruha és cipő, közel 80 liter tisztálkodási és tisztítószer, 3 zsák játék és egyéb, 
a mindennapi élethez szükséges adomány gyűlt össze. 

A gyerekeknek közösen okozott öröm új erőt ad munkánk ellátásához, és erősíti a belső összetartást.

Stratégiai területként tekintünk az online eszközökre: az ügyfélbarát ügyintézés felépítését 
szolgálja – többek között – a hatóság internetes honlapjának újragondolása is. A Hatóság célja 
a látogatói szokásokra és igényekre szabott, átlátható és egyszerűen kezelhető közszolgáltatási 
felület létrehozása volt, amely mobil eszközökről is jól használható.

Az új honlap megtartva a korábbi tartalmakat egy modernizált és letisztult, egyszerű menürend-
szerben teszi elérhetővé a jogalkalmazók által leggyakrabban keresett funkciókat, ezáltal téve iga-
zán hasznos szolgáltatássá a Hatóság honlapját, a www.kozbeszerzes.hu -t. 

A portál fejlesztése során az általános felhasználói igényeket kiszolgáló tartalomstruktúra és kor-
szerű (reszponzív) megjelenés került kialakításra, a jellegzetes hatósági arculat továbbfejlesztése 
mellett. A portálba beépítésre kerültek az angolszász közszolgálati internet működéséből inspirált 
jó gyakorlatok, mint a fogalomtár, a rendszerszintű tájékoztatás, valamint a magyarázó szövegek 
minden tartalomhoz.

II.4. Társadalmi szerepvállalás
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III.2. Humánpolitikai adatok – 2017 a stabilitás éve volt

A 2017. évben a Hatóság vezetőségének elsődleges célja az volt, hogy a 2016. évben kialakított 
szervezeti struktúrát – többek között új munkatársak felvételével – megerősítse, egyben biztosítsa 
az állomány stabilitását. 

Fenti cél elérése sikeresnek bizonyult, hiszen amíg a 2016-ban a Hatóság állományában 62 fő moz-
gására – ki és belépésére – került sor, addig 2017-ben ez a szám a felére, 31 főre csökkent, míg 
a távozó munkatársak száma 27-ről 10 főre fogyatkozott. 

III.3. A Hatóság gazdálkodása

A Hatóság – fejezet és intézmény – 2017. évben 2 046,1 millió forint saját bevételből, 140,5 mil-
lió forint költségvetési támogatásból, valamint a 2017. évben jóváhagyott, 2016. évi 1 149,6 
millió forint pénzmaradványból gazdálkodott.

A saját bevételek hirdetményellenőrzési- és közzétételi díjakból, rendszerhasználati díjból, a jogorvosla-
ti eljáráshoz, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe vételéhez kapcsolódó igazgatási szolgálta-
tási díjból tevődtek össze, melyet a Hatóság kizárólag az alaptevékenységének finanszírozására fordított. 

iii. a HaTóság szakmai mUnkájáT segíTő szervezeTi egységek

III.1. Informatikai fejlesztések

A Közbeszerzési Hatóság a 2017-es évben számos nagyobb volumenű fejlesztést kezdett, illetve 
fejezett be, melyek részben a 2016-ban, az elektronikus ügyintézés/ügykezelés körében felmerült 
feladatokhoz, másrészt a megváltozott jogszabályi környezet által generált, új igények kiszolgálá-
sához kapcsolódtak.

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) bevezetésére történt hatékony fel-
készülés eredményeképpen sikerrel elindult az EKR és a korábban alkalmazott EHR között kialakí-
tott informatikai kapcsolat (interfész). 

Ezzel egy időben a Hatóság által az Európai Unió felé továbbított hirdetményminták küldésének tech-
nikai alapja is gyökeresen megújult, megbízhatóbbá és visszirányba informatívvá téve a folyamatot. 

E két fejlesztés lehetővé teszi, hogy az Unió Hivatalos Lapjában, a TED-en megtalálható hirdetményi 
információk a feladástól a megjelenésig az érintett szakrendszerek kezelésében maradjanak.

Az EKR vonatkozásában a Hatóság munkatársai az évek alatt összegyűlt, hirdetménykezelést érintő 
tapasztalatokra támaszkodva segítették és segítik továbbra is a Miniszterelnökség fejlesztési munká-
ját, az adatszolgáltatás, a tesztelésben történő részvétel és az egyes, hirdetményeket érintő problé-
mák megoldására tett javaslatok formájában. 

2017-ben előkészítésre került az átláthatóság növelését elő-
segítendő újítás, a CoRe (Contract Register) szerződésnyil-
vántartó rendszer kialakítása és bevezetése. Az eddigiektől 
eltérően, a 2018. január 1. napját követően megkötött szer-
ződéseket már nem a Közbeszerzési Adatbázisba (KBA), 

hanem a CoRe-ba kell feltölteni, mely a kornak megfelelő keresési lehetőséget biztosít a felhasználók 
által megadott adatok között, és a feldolgozható minőségben feltöltött, PDF formátumú szerződések 
tartalmának egészében is. Az idővel összegyűjtött információ a jövőben létrehozandó, a Hatóság mun-
káját segítő szakrendszerben is felhasználható lesz az ellenőrzési feladatok megkönnyítésére. 
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iii. a HaTóság szakmai mUnkájáT segíTő szervezeTi egységek iii. a HaTóság szakmai mUnkájáT segíTő szervezeTi egységek

84 85

A Hatóság létszáma 2017-ben eredeti előirányzatként 127 fő volt, amely létszám-előirányzat év 
közben nem változott.  A megbízási szerződéssel és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavál-
lalók figyelembe vételével 2017. év végére a munkajogi létszám 110 fő volt, 100 fő foglalkoztatott 
létszám mellett. 

Az eszközök és források egyező mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 13%-os csökke-
nést mutat. Az eszköz oldalon a pénzeszközök állománya csökkent. A 1621/2017 (IX. 7.), valamint 
a 2067/2017 (XII. 27.) Korm. határozat alapján összesen 787 millió forint 2016. évi kötelezettség-
vállalással nem terhelt maradvány került elvonásra a Hatóságtól, mely összeget a központi költ-
ségvetésbe utalt a Hatóság. A forrásoknál a saját tőke értéke csökkent a negatív mérleg szerinti 
eredmény összegével. 

A 2017. évi elszámolásban a Hatóság 909,7 millió forint előirányzat-maradványt mutatott ki, amely-
ből 563,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a szabad maradvány 346,3 millió forint.

A Döntőbizottság által kiszabott bírságok összegéből a 2017. évben pénzügyileg teljesült 
570,4 MFt, mely összeget a Közbeszerzési Hatóság mérleg fordulónappal a központi költségve-
tésbe utalt. A 2017-ben beszedett összeg közel 200 MFt-tal haladja meg a 2016. évben beszedett 
összeget, másfélszeresét teszi ki annak.

Az állami támogatás aránya a saját bevételekhez viszonyítva 6,9% volt a beszámolási időszakban.
A bevételek között meghatározóak a közhatalmi bevételek, amelyek 2017-ben az előző évihez 
viszonyítva jelentős növekedést mutatnak, a 2016. évi érték 158%-át teszik ki. 

A Hatóság 2017. évi költségvetésének módosítására, a pénzmaradvány igénybevétele, valamint a költ-
ségvetés végrehajtása során felmerült igényeknek megfelelően belső átcsoportosítás miatt került sor.

A költségvetési előirányzatok alakulását az alábbi táblázatok szemléltetik (millió forintban):

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
engedélyezett 

(fő)

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 1 800,9 1 660,9 140,0 788,7 127

Módosítások jogcímenként *

2016. évi költségvetési kötelezettség vállalással ter-
helt maradvány 1775/2017. (XI.7.) Korm. határozat 380,9 380,9

2016. évi szabad maradvány 768,7 768,7

Bérkompenzáció a 432/2016. (XII.15.) és 1301/2017. 
(VI.7.) Korm. határozatok alapján 0,5 0,5 0,4

Áht. 30.§ (3) költségvetési bevételek túlteljesítése 
miatti előirányzat emelés 385,2 385,2

2017. évi módosított előirányzat 3 336,2 3 336,2 140,5 789,1 127

Megnevezés

2016. évi 
tény

2017. évi 
eredeti 

előirányzat

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
tény 5/1 5/4

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Kiadás 2 060,7 1 800,9 - 3 336,2 2 426,5 117,8 72,7

Ebből: személyi juttatás 580,1 788,7 - 789,1 753,1 129,8 95,4

Bevétel 1 295,3 1 660,9 - 2 046,1 2 046,1 158,0 100,0

Támogatás 140,6 140,0 - 140,5 140,5 99,9 100,0

Előirányzat-maradvány 1 149,6 0 - 1 149,6 909,7 79,1 79,1

Létszám (fő) 93 127 - 127 100 107,5 78,7

A központi költségvetésbe utalt pénzmaradvány (Ft)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0
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714 347 000 Ft
787 055 499 Ft
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• elindul a fenntarthatósággal kapcsolatos közbeszerzési honlap;
• a Hatóság saját tevékenysége során is a fentiekre tekintettel kíván eljárni, így saját belső fenn-

tartható beszerzési szabályzatot fogad el. 

IV.2. A kommunikációs csatornák színvonalának emelése

A Hatóság számára a hatékony és hiteles külső kommunikáció elengedhetetlen, ennek érdekében 
a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásán túl a jogalkalmazók szokásaihoz, 
elvárásaihoz célszerű igazítani mind a megjelenő tartalmakat, mind az alkalmazott kommunikációs 
csatornákat és eszközöket. 

A technikai fejlődésnek, az internet egyre szélesebb körű alkalmazásának köszönhetően a felhasz-
nálókkal és a jogalkalmazókkal való kapcsolattartás mind erőteljesebben jelenik meg az elektro-
nikus felületeken. Az elektronikus formában történő működés és szolgáltatás nyújtása új követel-
ményeket támaszt a Hatóság számára mind szakmai, mind információbiztonsági tekintetben. 

IV.2.1. Közérthetőség szintjének fokozása

A közérthetőség szintjének folyamatosan növelése a Hatóság sikerének egyik sarokpontja, hiszen 
hiánya nemcsak a jog megértését és a joghoz való hozzáférést akadályozza, hanem egyidejűleg 
gátolja a közbeszerzési jogszabályok és eljárások céljának megvalósulását. 

Minderre tekintettel a modern közszolgálati szemléletünk alapértékeként került meghatározásra 
a nyilvánosság, a szolgáltató jelleg, a Hatóság tevékenységének megismertetése, valamint a szak-
mai anyagokhoz való hozzáférés egyszerűsítése.

Az internetes felületeken – a Hatóság hivatalos honlapján, a közösségi médiában, valamint a telefonos 
alkalmazásban egyaránt – előtérbe helyeztük a felhasználóbarát és közérthető megfogalmazást.

Az új közvetítő csatornákon keresztül nagyszámú közlemény, megosztott hír számolt be a Ható-
ság tevékenységéről az utóbbi évben, ezzel jelentősen növelve a szélesebb közönség általi meg-
ismerhetőséget.

A Közbeszerzési Hatóság célul tűzte ki olyan áttekinthető, tagolt szakmai anyagok megalkotását, 
amelyek megfogalmazása mellőzi a bonyolult mondatszerkezeteket, zavaró szórendet, magyarta-
lan és szükségtelen szakzsargonokat, ezzel elősegítve a közérthetőséget. Az egyensúly megtartá-
sának szellemében, a közérthetőség nem hathat a szakmaiság ellen, így a pontos jogi szaknyelvet 
továbbra sem nélkülözik az elkészített anyagok.
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IV.1. Fenntartható közbeszerzések éve program

A Közbeszerzési Hatóság évek óta figyelemmel 
kíséri a fenntarthatóság és a közbeszerzések kap-
csolatát, mind a nemzetközi trendek, mind a hazai 
szabályok alakulása vonatkozásában. A Hatóság 
kiemelt feladata, hogy a zöld, szociális és inno-

vatív közbeszerzések előmozdításának lehetőségeit, a vonatkozó nemzetközi és hazai szabályozást, 
az elérhető jó gyakorlati példákat megismertesse az érdeklődőkkel. A téma fontosságára és aktuali-
tására tekintettel a Hatóság 2018-ban meghirdeti „A fenntartható közbeszerzések éve” című prog-
ramot, amelynek célja a jövő generációkért felelős közbeszerzési gyakorlat elterjesztése.

„A fenntartható közbeszerzések éve” program keretében:
• a zöld, szociális, illetve innovatív közbeszerzés, valamint a körforgásos gazdaság témáiban 

konferenciák megrendezésére kerül sor;
• a fenntartható jó közbeszerzési gyakorlati példák elismerése és megismertetése érdekében 

a Hatóság Közbeszerzési Nívódíjat alapít;
• fenntarthatósági pályázat kiírásával, illetve a nyertes pályázatok díjazásával és a Közbeszerzési 

Szemlében történő közzétételével a Hatóság szintén a fenntarthatósági szempontok fontos-
ságának tudatosításához kíván hozzájárulni;
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IV.4. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer szakmai támogatása

Az ajánlatkérők hirdetményeiket 2018. április 15. napjától kötelezően az EKR-ben kötelesek felad-
ni, melyeket a rendszer automatikusan továbbít a Hatóság kezelésében lévő Elektronikus Hirdet-
ménykezelő Rendszerbe (EHR). A folyamat hasonló a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokról 
való tájékoztatás esetében is. Az interfész kialakításával kapcsolatos munkálatok és a tesztelés 
a Hatóság munkatársainak feladatkörét is képezi, amely mind informatikai, mind szakmai jelenlétet 
és folyamatos készenlétet igényel. 

Az EHR-ből történő hirdetményfeladás – a Közbeszerzési Értesítő és a TED felületére – továbbra 
is a Hatóság munkatársainak kizárólagos feladatkörét képezi. Annak érdekében, hogy e feladat 
ellátása zavartalanul működjön, a Hatóság valamennyi érintett kollégája kiemelt figyelmet szentel 
az EKR hibamentes elindításának szakmai és informatikai témájú elősegítésére. 

A Hatóság – az EKR bevezetéséhez kapcsolódóan – 2018. január 1-jén indította útjára a CoRe 
(Contract Register) szerződésnyilvántartó rendszert, amely a közbeszerzési eljárások eredmé-
nyeként megkötött szerződések adatbázisaként szolgál, és immár kellő mennyiségű forrásada-
tot képes biztosítani a statisztikai adatok kinyeréséhez. A Közbeszerzési Adatbázist felváltani hi-
vatott rendszer felhasználóbarát publikus keresőfelületet nyújt az érdeklődők számára, valamint 
szakrendszerként segíti a Hatóság szerződés-ellenőrzési munkáját is. A CoRe-EKR interfész kiala-
kításán az EKR fejlesztésével párhuzamosan kell dolgozniuk munkatársainknak, ezáltal remélve 
a gördülékeny átállást mindkét rendszer esetében. 

IV.2.2. Kommunikációs célkitűzések

A fenntartható közbeszerzések fogalmával fémjelzett 2018. évben, a Hatóság előirányozta további on-
line megjelenések kialakítását elsősorban a zöld, innovatív, szociális közbeszerzések vonatkozásában. 

A portálfejlesztés esszenciális fejlesztési iránya továbbra is a „szolgáltató hatóság” hatékony meg-
jelenítése. Ennek megvalósítása érdekében az elkövetkező időszakban kialakításra kerülnek a fel-
használók számára készített, a közbeszerzési eljárástípusokat bemutató infografikák.

A 2018. január 1. napján hatályba lépett általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény rendelkezéseire tekintettel, az új szabályok alkalmazása mindinkább az elektronikus úton 
történő kapcsolattartás irányába mozdítja el az ügyek vitelét.

IV.3. A korrupcióellenes küzdelem új szintre emelése

A Közbeszerzési Hatóság 2016 óta részese az Állami Számvevőszék kezdeményezésére létrejött 
közös nyilatkozatnak, melyet a korrupcióellenes harc hatékonyságának fokozására, eszköztárának 
bővítésére, az intézmények korrupcióval szembeni ellenállóképességének összehangolt növelé-
sére hívtak életre.

A korrupcióellenes összefogáshoz csatlakozott felek minden év végén összegző rendezvényen 
számolnak be előző éves antikorrupciós tevékenységükről. 
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