
A Közbeszerzési Hatóság 2016 . január 1 . é s

december 31 . közötti időszakban végzett

tevékenységéről szóló beszámoló

irományszáma :

B/15539



KÖZBESZERZÉSI 
HATÓSÁG

2016

BESZÁMOLÓ
AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE
A Közbeszerzési Hatóság 2016. január 1. és december 31. 

közötti időszakban végzett tevékenységéről.



32

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék

I. Házelnöki köszöntő  .......................................................................................................................  5
II. Elnöki összefoglaló  .......................................................................................................................  6
III. A Közbeszerzési Hatóság kötelező feladatai  ...........................................................................  8
 III.1. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács  .............................................................................  8

 III.2. A jogalkalmazók támogatása, a jogalkotás elősegítése  .........................................................................  9

  A Közbeszerzési Értesítő kiadása  ...........................................................................................................................9

  A Közbeszerzési Szemle 2016. évi megjelenése   ............................................................................................9

  Útmutatók, elnöki tájékoztatók kibocsátása   ............................................................................................... 10

  Állásfoglalások  ............................................................................................................................................................ 12

  Jogszabályok módosításának kezdeményezése, illetve jogszabálytervezetek 

  megalkotásában való részvétel, véleményezés  .......................................................................................... 13

  Öntisztázás – célunk a világosan követhető gyakorlat kialakítása és elterjesztése  .................... 15

 III.3. Ellenőrzési feladatok  ............................................................................................................................................. 16

  Hirdetményellenőrzési tevékenység - megelőzéssel a sikeresen lefolytatott eljárásokért  ...........16

  Új feladatkörünk: a szerződések teljesítésének ellenőrzése  .................................................................. 17

  Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárások – kevesebb és gyorsabb eljárás  ..................18

  Közérdekű bejelentések – Minden bejelentés számít!  ............................................................................  22

  Jogorvoslatok – A Közbeszerzési Döntőbizottság  ....................................................................................  23

 III.4. Konferenciák szervezése  ....................................................................................................................................  32

 III.5. Névjegyzékek, nyilvántartások vezetése  ....................................................................................................  33

  A bejelentkezett ajánlatkérők nyilvántartásának vezetése   ..................................................................  33

  Minősített ajánlattevők hatósági hivatalos jegyzéke  ...............................................................................  33

  A közbeszerzési eljárásból hamis adatszolgáltatás miatt kizárt gazdasági 

  szereplők listája és a közbeszerzési eljárásban való részvételtől 

  eltiltott ajánlattevők listájának vezetése  ........................................................................................................  34

  A hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékének és a felelős 

  akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetése .............................................  35

 III.6. Nemzetközi kapcsolatok – 2016-ban is aktív szereplői voltunk a nemzetközi színtérnek  ........ 36

  Az európai uniós tagságból fakadó feladatok..............................................................................................  36

  Részvétel a Közbeszerzési Hálózat (PPN) munkájában  ...........................................................................  38

  Megkeresések nemzetközi szervezetektől és az egyes tagállamoktól  ............................................  39

  Kétoldalú nemzetközi kapcsolatok   .................................................................................................................  40

  Egyéb nemzetközi vonatkozású feladatok ellátása  ..................................................................................  40

 III.7. Fókuszban a fenntarthatóság és az innováció  .........................................................................................  41

  Zöld közbeszerzések  ...............................................................................................................................................  41

  Szociális szempontok a közbeszerzésekben  ................................................................................................  45

  Innovatív közbeszerzések  .....................................................................................................................................  46

IV.  A Közbeszerzési Hatóság önként vállalt feladatai  ............................................................... 47
 Széleskörű információ-és tudásmegosztás   .......................................................................................................  47

 Közbeszerzési Akadémia .............................................................................................................................................  47

 Az oktatásban betöltött szerepünk  ........................................................................................................................  48

 Közreműködés a közbeszerzési tudományos közéletben  ..........................................................................  49

 HelpDesk – telefonos ügyfélszolgálat  ...................................................................................................................  49

 Együttes erővel a korrupció ellen  ............................................................................................................................  49

 Együttműködés az ellenőrző szervekkel  .............................................................................................................  51

 A Hatóság együttműködése más szakmai szervezetekkel  .........................................................................  52

V. 2016. a számok tükrében   ..........................................................................................................53
VI. A szakmai munkát támogató területek 2016-ban   ............................................................... 62
 Informatika   .......................................................................................................................................................................  62

 Humánpolitika  .................................................................................................................................................................  63

 Jogi és peres ügyek kezelése  .....................................................................................................................................  64

 Gazdálkodás ......................................................................................................................................................................  65

VII. Célkitűzések a 2017. évre  .........................................................................................................68
 A hirdetményellenőrzési tevékenységhez fűződő újítások  ........................................................................  68

 A szerződésellenőrzési tevékenység fokozása ..................................................................................................  68

 A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások jogszerű lefolytatásának elősegítése  ............................ 70

 A jogorvoslati folyamat átalakítása  ........................................................................................................................  70

 A Közbeszerzési Akadémia kiterjesztése  .............................................................................................................  70

 V4+ stratégia, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése  ...................................................................................... 71

VIII. Impresszum  ..............................................................................................................................74



5

Tisztelt Olvasó!

A Közbeszerzési Hatóság – és annak jogelődje, a Közbeszerzések 
Tanácsa – az első közbeszerzési törvény elfogadása óta változatlan 
jogállást élvez, kizárólag az Országgyűlésnek alárendelt szervként 
működve látja el feladatait.

A Hatóság fő célkitűzése, hogy segítse a közbeszerzési szereplőket 
a megfelelő jogalkalmazásban. A Hatóság által kibocsátott 
útmutatók, tájékoztatók, állásfoglalások, az általa szervezett 
konferenciák, a hatósági adatbázis mind hozzájárulnak e feladat 
hatékony megvalósításához.

Az átláthatóság jegyében a közbeszerzési törvény alapján a 
Hatóság a ráruházott feladatokról minden évben számot ad az Országgyűlésnek. Az érdeklődők 
e beszámolóból tájékozódhatnak a szervezet által végzett tevékenységről, az adott évben 
kitűzött célokról és elért eredményekről, és képet kaphatnak a hazai közbeszerzések alakulásáról. 

A 2016-os évre vonatkozóan megújult beszámolót tarthat kezében az Olvasó. A formai 
változásokon túl figyelemre méltó, hogy a szervezet nem pusztán kötelező feladatainak 
maradéktalan teljesítéséről ad számot, hanem olyan önkéntes szerepvállalásról is, mely jóval 
túlmutat a törvényi kötelezettségeken. Így kiemelésre érdemes, hogy a Hatóság szolgáltató 
hatóságként törekszik a joggyakorlat formálására, a jogkövető közbeszerzési magatartások 
terjesztésére, és e célból konferenciasorozat szervezésével, informatikai fejlesztésekkel, 
továbbá széleskörű együttműködés kialakításával fordul az érdeklődők felé. Az ügyfélbarát 
közigazgatás és az adminisztratív terhek csökkentése ma már olyan elvárások, amelyeknek 
egy modern állami szerv működését alapjaiban kell meghatározniuk. A Közbeszerzési Hatóság 
e célkitűzések mentén szervezi feladatait, és vállal egyre több területen szerepet a hazai 
közbeszerzési rendszer támogatása érdekében.

Meggyőződésem, hogy a közbeszerzések területén csak szilárd és elkötelezett intézményekre 
és szakemberekre építhetünk.

Eredményes munkát kívánok a magyar közbeszerzések minden szereplőjének, a tisztességes 
versenyt, a hatékony közpénzfelhasználást és a nyilvános ellenőrizhetőséget elősegítő 
együttműködés jegyében! 

 Kövér László 
 az Országgyűlés elnöke 

Irományszám: B/15539

I. HÁZELNÖKI KÖSZÖNTŐ
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A Közbeszerzési Döntőbizottság ugyancsak hatékonyabb működésbe kezdett, melynek 
eredményeképpen a 2015. évhez képest megötszöröződött a bírságbevételek összege 2016-
ban. A szankció súlyának növekedése nagymértékben hozzájárul a jogalkalmazók jogsértés 
elkövetésétől való visszatartásához.

A tiszta, átlátható és hatékony közbeszerzési joggyakorlat elősegítése érdekében a Hatóság 
kiemelt figyelmet fordított a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel való együttműködésre. 
Különösen jelentősnek tartjuk, hogy 2016-ban ismét bekapcsolódhattunk az Európai Bizottság 
Zöld Közbeszerzési Munkacsoportjának munkájába, mert a fenntarthatóságot továbbra is 
erősítendő területnek tekintjük hazánkban. Emellett a Hatóság számos együttműködési 
megállapodást is kötött, mert hisszük, hogy az egyszerűen és szakszerűen lefolytatott 
közbeszerzési eljárásokhoz elengedhetetlen az aktív kommunikáció az érintett szervezetek 
között. Így került sor megállapodás aláírására többek között a Fiatal Vállalkozók Országos 
Szövetségével, a Magyar Államkincstárral, a Megyei Jogú Városok Szövetségével, és a Magyar 
Tudományos Akadémiával. 

A jogalkotó és a jogalkalmazók közötti párbeszéd kiteljesítése érdekében a Hatóság önként 
vállalt feladatként szakmai konferenciasorozatot hívott életre, Közbeszerzési Akadémia néven. 
2016-ban összesen tíz alkalommal szerveztünk ingyenes konferenciát – úgy a fővárosban, mint 
vidéken – lehetőséget nyújtva az új közbeszerzési szabályozással kapcsolatosan felmerült gyakorlati 
problémák orvoslására, illetve az aktuális, új információk megosztására. Nagy örömmel láttuk, 
hogy a konferenciák minden alkalommal teltházasak voltak, átlagosan mintegy 200 résztvevővel, 
így az elmúlt év során mintegy 2000 szakemberhez juttathattuk el az új ismereteket.

A bürokrácia csökkentésére, valamint az eljárások egyszerűsítésére és gyorsítására irányuló 
jogalkotói szándékhoz csatlakozva, a Hatóság több önkéntes feladatot is vállalt 2016-ban. Az 
ügyintézés és ügykezelés megkönnyítését és elektronizálását elősegítendő, számos informatikai 
fejlesztési és konszolidációs projektet indítottunk. A modernizálásra és a digitális korral való 
haladásra irányuló szándékunkat tükrözi az a kezdeményezésünk is, hogy – a kozbeszerzes.
hu oldal megújításán túl – egy olyan mobil applikációt hozzunk létre, amely naponta frissülő 
tartalmakkal szolgálja ki a közbeszerzések iránt érdeklődőket. 

Míg 2016-ban a megújulás szellemében végeztük munkánkat, 2017-ben a magas szakmai 
minőséget állítjuk célkeresztbe.

  Rigó Csaba Balázs
  a Közbeszerzési Hatóság elnöke

II. ELNÖKI ÖSSZEFOGLALÓ II. ELNÖKI ÖSSZEFOGLALÓ 

Tisztelt Olvasó!

Szeretettel köszöntöm a Közbeszerzési Hatóság nevében, 
amelynek megújult éves beszámolóját tartja a kezében. 
Szerettük volna, ha kiadványunk mind formájában, mind 
pedig tartalmilag tükrözi új szemléletünket, amely a 
közszolgálatiságot, a hatékony, támogató kommunikációt 
és az innovációt helyezi a középpontba.

2016 minden szempontból a megújulás éve volt a Hatóság 
életében. A 2015. november 1-én hatályba lépett új 
közbeszerzési törvénynek köszönhetően számos feladattal 
bővült a tevékenységi körünk: többek között bevezetésre 
került az öntisztázás intézménye, létrehoztuk a szerződések teljesítésének és módosításának 
ellenőrzését végző főosztályunkat, valamint a valós verseny erősítése érdekében szigorúbban 
ellenőriztük a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat is, amelynek eredményeként 15%-
kal csökkent az ilyen típusú eljárások száma.

Az új törvényi szabályozásnak megfelelő gyakorlataink kialakítása mellett a már meglévő 
alapfeladatainkat is maradéktalanul elláttuk. A közbeszerzési törvény és kapcsolódó rendeletei 
előírásainak véleményezése, a kapcsolódó jogalkalmazási tapasztalatok összegyűjtése és 
a jogalkotó részére való továbbítása, módosítási javaslatok megtétele, és a közbeszerzési 
jogalkotásért felelős tárca által létrehozott Közbeszerzési Kerekasztal munkájában való folyamatos 
részvétel útján tevékenyen támogattuk az Országgyűlés közbeszerzési jogalkotási munkáját. 
Hisszük, hogy tapasztalatainkon alapuló javaslatainkkal hozzájárulhattunk a jogszabályfejlesztés 
jövőbeni irányainak meghatározásához. A jogalkotó mellett a Hatóság a jogalkalmazókat is 
elkötelezetten támogatta és tájékoztatta mindennapi közbeszerzési tevékenységük során, 
mivel továbbra is egyik legfontosabb küldetésünknek tekintjük a szilárd szakmai alapon álló, 
„jó gyakorlatok” kialakítását. A magas szakmai színvonalú, ügyfélbarát ügyintézésre irányuló 
törekvéseinknek köszönhetően megerősödött a munkánkba vetett bizalom, amelyet jól 
mutat, hogy a beszámolási időszakban két és félszer több állásfoglalás-kérés és 50%-kal több 
közérdekű bejelentés érkezett a Hatósághoz, mint az elmúlt évben.

A közbeszerzési eljárások lefolytatásához és a közbeszerzési szerződések teljesítéséhez 
kapcsolódó hatósági ellenőrző feladatkörünk célja a közpénzekkel való tisztességes, hatékony 
és ellenőrizhető gazdálkodás előmozdítása volt a beszámolási időszakban. 
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A Tanács döntött az aktualizált Etikai Kódex elfogadásáról, melynek célja iránymutatást 
adni a közbeszerzési eljárások résztvevőinek 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 beszámolási időszakban a Tanács számos útmutató kiadását hagyta jóvá a jogalkalmazók 
segítésének előmozdítása érdekében, melyről bővebben az Útmutatók, elnöki tájékoztatók 
kibocsátása cím alatt írunk.

III.2. A jogalkalmazók támogatása, a jogalkotás elősegítése

A Közbeszerzési Értesítő kiadása

A Közbeszerzési Értesítő – a Hatóság hivatalos lapja – 2008. július 1. óta kizárólag elektronikus 
formában jelenik meg a Hatóság honlapján, fő szabály szerint heti három alkalommal, hétfőn, 
szerdán és pénteken. 2016. évben 150 lapszám került közzétételre. A Hatóság állítja össze 
és kezeli a Közbeszerzési Értesítő egyes lapszámainak tartalmát, valamint gondoskodik azok 
hivatalos és hiteles változatban, elektronikus úton történő közzétételéről.

A Közbeszerzési Szemle 2016. évi megjelenése

A Hatóság a Wolters Kluwer Kft.-vel együttműködve 2011-
ben havi rendszerességgel megjelenő szaklapot indított 
Közbeszerzési Szemle (a továbbiakban: Szemle) néven. 
A szaklap kiadása a 2016. évben is folytatódott.

A Szemle egy, a közbeszerzési piac szereplői (ajánlatkérők, 
ajánlattevők, ellenőrző szervek, képzés és továbbképzés-
szervezők stb.) és a közbeszerzések iránt érdeklődők 
számára az aktuális jogszabályi változásokról tájékoztatást 
nyújtó szaklap, mely segíti a közbeszerzési jogalkalmazást, 
válaszokat ad konkrét jogalkalmazási kérdésekre, informál 
a Közbeszerzési Döntőbizottság legfontosabb döntéseiről, 
összefoglalja a közbeszerzések aktuális nemzetközi 
kérdéseit, tájékoztat az oktatás, továbbképzés területén 
felmerülő aktuális ügyekről, valamint lehetőséget biztosít 
tanulmányok, szakcikkek közzétételére közbeszerzési 
szakértők közreműködésével. A 2016. év folyamán 12 lapszám jelent meg, ebből az 1-2. 
szám duplaszám formájában, amelynek témáját a 2015. november 1. napján hatályba lépett 
új közbeszerzési törvényhez kapcsolódó egyes végrehajtási rendeletek bemutatása adta.

III.  A Közbeszerzési Hatóság kötelező feladatai

III.1. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács

A Hatóság keretében működő Tanács (a továbbiakban: Tanács) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapelveinek, az egyes közérdekű céloknak, az ajánlatkérők, 
valamint az ajánlattevők érdekeinek érvényesítése céljából működik (Kbt. 182-184.§).

A Tanács 2016-ban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításával 
összhangban célul tűzte ki a fenntarthatósági és szociális törekvések támogatását, a 
bürokráciacsökkentésre irányuló jogalkotói tevékenység támogatását, valamint az elektronikus 
közbeszerzési rendszer kialakításához történő aktív hozzájárulást, ezért három munkabizottság 
felállítása mellett döntött, az alábbiak szerint:

• Bürokráciacsökkentő és jogalkotást támogató munkabizottság,
• Közszolgálati feladatok ellátását támogató munkabizottság,
• E- közbeszerzést és informatikai tevékenységet támogató munkabizottság.

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács tagjai

Elnök
Az állami vagyon 

felügyeletéért felelős 
miniszter által kijelölt 

személy

A gazdasági 
politikáért felelős 

miniszter által kijelölt 
személy

Az agrárpolitikáért 
felelős miniszter és 

a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági 

és Vidékfejlesztési 
Kamara elnöke által 

közösen kijelölt 
személy

Az építésügyért 
felelős miniszter által 

kijelölt személy

Rigó Csaba Balázs Dr. Boros Anita Dr. Jármai Péter Dr. Kovács Zoltán Pál Dr. Császár Dániel 
Gergely

A közbeszerzésekért 
felelős miniszter által 

kijelölt személy

Az Állami 
Számvevőszék elnöke, 
vagy az általa kijelölt 

személy

A Gazdasági 
Versenyhivatal elnöke, 
vagy az általa kijelölt 

személy

A Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal 

elnöke, vagy az általa 
kijelölt személy

A Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi 
Hatóság vezetője, 

vagy az általa kijelölt 
személy

Dr. Reiniger Balázs Mészárosné 
Pljesovszki Anita Dr. Bak László Dr. Gaál Szabolcs 

Barna
Dr. Ádám Gabriella 

Katalin

A Magyar Nemzeti 
Bank elnöke, vagy az 
általa kijelölt személy

A helyi 
önkormányzatok 

országos szövetségei 
által együttesen 
kijelölt személy

A Magyar Mérnöki 
Kamara elnöke és 
a Magyar Építész 

Kamara elnöke által 
közösen kijelölt 

személy

A munkáltatók 
országos 

érdekképviseletei és 
az országos gazdasági 
kamarák által kijelölt 

négy személy

A felelős akkreditált 
közbeszerzési 

szaktanácsadók 
szakmai testülete által 

kijelölt két személy

Dr. Kardkovács Kolos Dr. Paróczai 
Bernadett Dr. Virág Rudolf
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• a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazása;
• a hiánypótlás szabályainak alkalmazása és az ajánlat érvénytelensége;
• a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti
 módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdések;
• a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazásának egyes kérdései;
• a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a beszerzési igények mesterséges 
 egyesítése; illetve
• a tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei.

A Közbeszerzési Hatóság a 2016. évben további nyolc útmutatót dolgozott ki az alábbi 
témákhoz kapcsolódóan, melyeknek kiadása a 2017. évben várható:

• a kizáró okok és azok igazolási módja;
• a műszaki egyenértékűség;
• a tervező kiválasztására vonatkozó szakmaspecifikus szempontok;
• a tervpályázatok;
• az életciklusköltség számítására irányuló módszerek;
• az építési beruházásokhoz kapcsolódó biztosítások;
• az összkockázatú biztosítások; valamint
• a vagyon és műszaki biztosítások.

A fenti, Hatóság által kidolgozott útmutatók tartalmának egyeztetése az érintett országos 
kamarákkal és szakmai szervezetekkel, illetve a Miniszterelnökséggel jelenleg is folyamatban 
van.

A Közbeszerzési Hatóság elnöke a Kbt. 180. § (1) bekezdés c) pontja alapján közbeszerzésekkel 
kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról elnöki tájékoztatót ad ki.
A Közbeszerzési Hatóság elnöke a 2016. évben öt tájékoztatót tett közzé a Közbeszerzési 

Értesítőben:

• a 2016. január 1. napjától irányadó közbeszerzési értékhatárokról;
• a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában felsorolt egyes országok listájáról 
 (nemzetközi szervezetek, továbbá a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
 megállapodásában részes államok, illetve az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
 országok és területek);
• a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzéséről;
• a 2015. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés megküldéséről; illetve
• egy alkalommal módosította a 2016. január 1. napjától irányadó közbeszerzési 
 értékhatárokról szóló tájékoztatóját.

A Szemlében hagyományosan az alábbi fejezetek olvashatóak:

• Közbeszerzési aktualitások: az aktuális jogszabályváltozásokról szóló tájékoztatás,
 hírek a közbeszerzés világából, portrék.

• Közbeszerzési jogalkalmazás: a Hatóság Közszolgálati és Támogató Főosztályának 
 havi összeállítása a leggyakoribb közbeszerzési kérdésekre adott állásfoglalásokról 
 „A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai” című rovatban, a „Szakember válaszol” 
 című rovat keretében közbeszerzési szakértők, külső, gyakorlati szakemberek válaszai 
 a Kiadóhoz érkezett közbeszerzési tárgyú kérdésekre, továbbá a „Közbeszerzési
 Döntőbizottság aktuális döntései” rovatban a legfontosabb határozatok és kapcsolódó 
 bírósági ítéletek elemzése és közzététele történik hónapról-hónapra.

• Tanulmányok, szakcikkek: a Hatóság havi sorozata nemzetközi tárgyban adott 
 állásfoglalásokról, az Európai Bíróság közbeszerzési tárgyú ítéleteiről, illetve a 
 legfontosabb nemzetközi és közösségi jogforrások, dokumentumok átfogó bemutatása, 
 továbbá hazai közbeszerzési szakemberek szakcikkeinek és tanulmányainak publikálása.

Útmutatók, elnöki tájékoztatók kibocsátása

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a Kbt. 183. § c) pontja értelmében 
a közbeszerzésekért felelős miniszterrel egyeztetve - és adott esetben az országos 
gazdasági kamarákkal vagy más szakmai szervezetekkel együttműködve - a közbeszerzési 
jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a jogorvoslati döntésekből, 
valamint a közbeszerzések ellenőrzésének gyakorlatából levonható tapasztalatok alapján, 
valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, amelyet a honlapján, 
továbbá a Közbeszerzési Értesítőben közzétesz.

A Közbeszerzési Hatóság és a Tanács 2016. évben összesen 11 útmutatót készített el és 
hozott nyilvánosságra, amelyek tartalma az alábbi témákat ölelte fel:

• azon államok, amelyekkel Magyarországnak a kettős adózás elkerüléséről szóló hatályos 
 egyezménye van;
• Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi 
 szerződései;
• a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köre és Internetes 
 elérhetősége;
• az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályok;
• az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások szabályai;
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A beszámolási időszakban a korábbi évekhez képest jelentősen megnövekedett számú megkeresés 
érkezett a Közbeszerzési Hatósághoz, ami arra enged következtetni, hogy a közbeszerzési eljárások 
résztvevői számára fontos, hogy kérdéseik megítéléséhez támpontot kaphatnak egy független 
szakmai szervezettől, még akkor is, ha ezzel a döntés felelőssége nem változik.
Az állásfoglalás-kérések által kiemelten érintett területek közül 2017. január 1-én módosultak az 
ajánlatkérői minőség, a kivételi körök, az igazolások benyújtásának és az ellenszolgáltatás kifizetésének 
szabályai. Ezek a módosítások várhatóan részben orvosolni fogják a korábbi szabályozás által felvetett 
kérdéseket, ugyanakkor újdonságuk miatt a problematikusabb területeken további, nagyobb számú 
állásfoglalás-kérések várhatóak.

A Közbeszerzési Hatósághoz érkező megkeresések folyamatos visszacsatolást jelentenek 
a jogalkalmazók részéről, ily módon a Hatóság a leszűrt tapasztalatokat a jogalkotás 
folyamatába becsatornázva képes hozzájárulni a jogszabályfejlesztés jövőbeni 
irányainak meghatározásához.
Összegezésképpen megállapítható, hogy bár a Közbeszerzési Hatóság állásfoglalásai nem 
helyettesíthetik az egyes eljárások lefolytatásához szükséges szakértelmet, mégis jelentős 
segítséget nyújtanak az ajánlatkérők és ajánlattevők – ezen belül is a kis- és középvállalkozások  
– számára a közbeszerzési eljárások jogszerű lefolytatásához és a jogérvényesítéshez.

Jogszabályok módosításának kezdeményezése, illetve jogszabálytervezetek meg-
alkotásában 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 közbeszerzési politika alakításában, a jogszerű közbeszerzési 
magatartások kialakításában és elterjesztésében, elősegítve a közpénzek nyilvános 
és átlátható módon történő elköltését.

A Hatóság a 2016. évben 
• véleményezte Kbt. 2017. január 1. napján hatályba lépett módosításához kapcsolódó 
  jogszabálytervezeteket – ideértve magának a közbeszerzési törvénynek, valamint  
 annak végrehajtási rendeleteinek módosításához kapcsolódó, a közbeszerzési  
 szabályozásért felelős Miniszterelnökség által megküldött tervezeteket;
• részt vett a 2016. augusztus 1. napján hatályba lépett, a védelmi és biztonsági célú  
 beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény és kapcsolódó végrehajtási rendeletei  
 tervezetének véleményezésében;
• 2016. májusára összeállította a 2015. november 1. napján hatályba lépett Kbt. és  
 végrehajtási rendeletei alkalmazásához kapcsolódó, közel 70 pontból álló módosító  

Állásfoglalások

A Kbt. 187. § (2) bekezdés m) pontja szerint a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési 
eljárások előkészítése és lebonyolítása során az ajánlatkérők segítése érdekében 
- elvi jelentőségű jogértelmezési kérdésekben a közbeszerzésekért felelős miniszterrel 
szükség szerint egyeztetve - állásfoglalásokat ad. A törvényben meghatározott 
alapfeladata szerint a Hatóság az ajánlatkérők számára nyújt segítséget a lebonyolítási 
és előkészítési tevékenységének elősegítése érdekében.
Ennek megfelelően gyakoriak voltak az állami-önkormányzati szférából érkező, jellemzően 
ajánlatkérői megkeresések.

A 2015. évhez képest közel két és félszeres emelkedés volt tapasztalható az állásfoglalás-
kérések számában, amely a 2015. évi 306-ról 2016-ban 710-re növekedett.

A jogalkalmazók által megküldött kérdések az alábbi témaköröket érintették a legnagyobb 
számban:

• az ajánlatkérői minőség fennállásának kérdése;
• a közbeszerzési törvény tárgyi hatálya, avagy, kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatni 
 az adott beszerzés tekintetében;
• részekre bontás tilalma és a közbeszerzés becsült értékének kiszámítása;
• igazolások benyújtása;
• hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazhatósága;
• ellenszolgáltatás kifizetésének szabályai;
• szerződésmódosítás szabályainak alkalmazása;
• a legtöbb megkeresés pedig az ún. in house szerződések, illetve a Kbt. 111. § r) 
 és s) pontja szerinti kivételi körrel kapcsolatban érkezett.

Előzőeken túl visszatérő témaként jelentkeztek a jogi kizáró okokkal, az alkalmassági 
feltételekkel, értékelési szempontokkal, a hiánypótlással, az összefoglaló tájékoztatással 
és ezt követően a nemzeti eljárási rendbe tartozó eljárások megindításával, a Kbt. 115. § 
szerinti, hirdetmény nélkül induló eljárásokkal, valamint az alvállalkozókkal összefüggő 
megkeresések.

A Közbeszerzési Hatóság a jogalkalmazók tevékenységének megkönnyítése érdekében 
általános felvilágosítást nyújt a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályokra vonatkozó 
megkeresésekre.
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 kötelezettséget 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  
 bűncselekmény, kötelességszegés, illetve egyéb jogsértés megelőzésére. 

Öntisztázás – célunk a világosan követhető gyakorlat kialakítása és elterjesztése

A Kbt. 2015. november 1. napjával történő hatályba lépésével került bevezetésre 
Magyarországon az öntisztázás jogintézménye, melynek Magyarországon még nem volt 
kialakult joggyakorlata.

A leggyakoribb kizáró okok, amelyekkel kapcsolatban a gazdasági szereplők öntisztázáshoz 
folyamodtak 

• a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja szerinti versenyfelügyeleti határozatban – illetve a határozat  
 bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozatában – jogerősen megállapított és bírsággal  
 sújtott jogsértés; 
• a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontja szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi  
 követelmények megszegése – ezen a ponton belül a munkavédelmi bírságok voltak a  
 leggyakoribb kizáró okot megalapozó tényezők –; valamint 
• a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti korábbi szerződéses kötelezettség súlyos megszegése.

 javaslat-csomagját, amelyet a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács  
 Bürokráciacsökkentő és jogalkotást támogató munkabizottsága 2016. május 18.  
 napján tartott ülésén, majd a Tanács 2016. május 25. napján tartott ülésén megtárgyalt. 
• A javaslatcsomag számos, az adminisztratív terhek csökkentésére, a közbeszerzési eljárások  
 eredményességének növelésére, az uniós forrásfelhasználás eredménytelensége  
 veszélyének csökkentésére, a közpénzek felhasználása átláthatóságának fokozására,  
 valamint a teljesebb irányelvi megfelelés elősegítésére vonatkozó javaslatot tartalmazott.
• Örömünkre szolgált, hogy többek között a Hatóság által elkészített javaslatcsomag  
 képezte az alapját a Miniszterelnökség által szervezett, a Kbt. és a végrehajtási rendeletei  
 alkalmazása tapasztalatainak megvitatására szervezett kerekasztal-beszélgetéseknek,  
 melyek széleskörű szakmai egyeztetés mellett zajlottak.
• Szintén pozitívumként értékelendő, hogy a Hatóság által tett javaslatok jelentős részét  
 a jogalkotó beépítette a Kbt. 2017. január 1. napjával hatályba lépett normaszövegébe.

A Kbt. 64. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, az alvállalkozó, 
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
b) és f ) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb

kizáró ok fennállása ellenére nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, 
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság jogerős határozata kimondta, 
hogy olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának 

ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Továbbá, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az 
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.

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  

Visszavonta a kérelmező: 
2 esetben

Elutasítás: 
10 esetben

Kérelem elfogadás:
18 esetben

A 2016-ban beérkezett 
30 db öntisztázási 

kérelem sorsa
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A 2016. évben sokan éltek az új jogintézménnyel és várhatóan egyre több kérelem fog 
beérkezni. A Hatóságnak kiemelt célja, hogy világosan követhető, az ügyfelek számára 
is könnyen értelmezhető gyakorlatot alakítson ki és véglegesítsen az öntisztázás 
területén, melynek kiemelkedő jelentősége van a verseny fenntartásának szempontjából.

III.3. Ellenőrzési feladatok 

Hirdetményellenőrzési tevékenység - megelőzéssel a sikeresen lefolytatott eljárásokért      

A hirdetményellenőrzés a közbeszerzési eljárás folyamatába épített több lépcsős ellenőrzési 
rendszer szerepét tölti be. Az ellenőrzés célja, hogy a hirdetmények a jogszabályok előírásainak 
megfelelő, továbbá az adott hirdetményen belül koherens tartalommal, az előírt határidők 
betartása mellett kerüljenek közzétételre.

A Közbeszerzési Hatóság tartalmi és formai szempontból a beszámolási időszakban is 
ellenőrizte a kötelezően, illetve kérelemre, az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illetőleg 
a Közbeszerzési Értesítőben közzétételre kerülő hirdetményeket. 

2016. évben 16 442 hirdetmény és 239 bírósági határozat került iktatásra és feldolgozásra.

A hirdetményellenőrzés feladata a hirdetmények formai,  tar talmi szempontból 
történő ellenőrzése, a tipikus, illetőleg egyedi hibák kiszűrése. Mivel az ajánlatkérők a 
hiánypótlási felhívásban jelzett problémákat rendszerint orvosolták, 

Nemzeti hirdetmények: 11.059 db Bírósági határozatok: 239 db

Uniós hirdetmények: 5.383 db

Hirdetmények 
és bírósági 

határozatok

az előzetes kontroll számos jogsértést, illetőleg 
a közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmatlan 

hirdetmény közzétételét akadályozta meg.

A hirdetmények feladásával kapcsolatban a Kbt. 2015. november 1-jei hatályba lépése 
óta megszaporodtak a hirdetményeknek az Európai Unió Kiadóhivatala által kiadott 
Tenders Electronic Dailyben (TED) való, a hirdetmény feladásához képest minél korábbi  
közzétételére vonatkozó kérések. Ennek okán a Hatóság a TED telefonos ügyfélszolgálatával 
folyamatosan kapcsolatot tartott, melynek során leggyakrabban sürgős közzétételi eljárásokat 
kezdeményezett, az eseték többségében sikerrel.

Új feladatkörünk: a szerződések teljesítésének ellenőrzése

A Hatóság ellenőrzési tevékenységét egy-
részt - a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződések teljesítésének és 
módosításának Közbeszerzési Hatóság által 
végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) 
Korm. rendelettel összhangban elkészített és 
a honlapon közzétett - éves ellenőrzési terv 
alapján végzi, mely tartalmazza azon közbe-
szerzési szerződéseket, melyek teljesítése a 
tárgyi év során várhatóan ellenőrzés alá kerül.

Másrészt a Kbt. 152. § (1) bekezdésében foglalt személyek és szervezetek kezdeményez-
hetik a Hatóság Elnökénél egy meghatározott közbeszerzési szerződés ellenőrzését, így az éves 
ellenőrzési terv nem korlátozza az ellenőrzések körét.

A Kbt. 152. § (1) bekezdésében meghatározott személyek közé tartozik a Hatóság Elnöke is, 
aki így külön külső kezdeményezés/kérelem nélkül is jogosult hivatalból ellenőrzési eljárást 
indítani - elsősorban a Hatóság Szerződésellenőrzési Főosztálya által észlelt, feltételezett 
jogsértések alapján.

A Hatóság az ellenőrzési eljárást elsősorban adatbekérés és elemzés útján végzi, de szükség 
esetén helyszíni ellenőrzések tartására, adott esetben igazságügyi szakértő kirendelésére 
is sor kerülhet. A Hatóság által a beszámolási időszakban a szerződés-ellenőrzési tevékenység 
keretében megtett intézkedéseket a 3. ábra foglalja össze.
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A hirdetmény nélküli tárgyalásos (HNT) eljárások időbeli megoszlása a 2016. évben 
a következőképpen alakult:

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 
289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet lehetővé teszi az ajánlatkérők számára hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás lefolytatását, ha a szerződést a 2015. november 1-jét megelőzően 
hatályos közbeszerzési szabályozás alapján indított eljárásban megkötött keretmegállapodás 
alapján kötik. A 2016. évben 384 alkalommal került sor hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás lefolytatására e jogalap szerint. A hivatkozott keretmegállapodások az elkövetkező 
időszakban lejárnak, amellyel várhatóan a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások száma 
2017. évben számottevően csökkenni fog.

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- Nyíltvízi Világbajnokság 
megvalósításához szükséges létesítmény-fejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: FINA törvény) rögzíti, hogy a világbajnokság szervezésével megbízott 
ajánlatkérők minden esetben jogosultak a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, rendkívüli 
sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására, a világbajnokság 
szervezése során lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében. A FINA törvény 
felhatalmazása alapján az ajánlatkérők 53 alkalommal tájékoztatták a Közbeszerzési 
Hatóság elnökét hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról.

Az ajánlatkérők 
eljárásaikat leggyakrabban

• műszaki-technikai sajátosságokra; 
• kizárólagos jogok védelmére; illetve 
• rendkívüli sürgősségre alapozták.
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A HNT eljárások időbeli megoszlása a 2016. évben

I.

203 db

II.

210 db

III.

214 db

VI.

243 db

negyedévek
Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárások – kevesebb és gyorsabb eljárás 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - tekintettel arra, hogy az csak a törvényben taxatív módon 
meghatározott feltételek egyidejű fennállása esetén alkalmazható eljárásfajta - kizárólag 
a Közbeszerzési Hatóság elnökének törvényességi ellenőrzése mellett folytatható le 
jogszerűen. 

Az ajánlatkérők a 2016. évben összesen 870 alkalommal tájékoztatták a Hatóság elnökét arról, 
hogy hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indítottak.
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A Közbeszerzési Hatóság elnöke törvényességi ellenőrzési jogkörében minden esetben 
megvizsgálja, hogy a kivételesen alkalmazható hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásfajta 
feltételei fennállnak-e. A Hatóság elnöke részére megküldött tájékoztatások tartalma 
általánosságban kielégíti a törvény által előírt követelményeket, azonban nagy számban kerül 
sor hiánypótlási felhívás kibocsátására. A hiánypótlási felhívásban foglaltakat az ajánlatkérők 
általában maradéktalanul, határidőre teljesítik. A 2016. évben 26 alkalommal került sor 
arra, hogy a hiánypótlási felhívás kibocsátása után – a választott jogalap fennállásának kétsége 
miatt – az ajánlatkérő ajánlattételi felhívását jogszerűen visszavonta és elállt szándékától 
a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatását illetően.

A Hatóság elnöke a 2016. évben 46 esetben indított jogorvoslati eljárást az ajánlatkérők 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásai ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság a megindított jogorvoslati eljárások eredményeként   

A HNT-kel kapcsolatosan kiszabott bírság összege 
összesen 11. 200. 000.- forintot tett ki az év során.

8 alkalommal állapította meg a jogsértés tényét és szabott ki bírságot. 

20 esetben került sor a jogorvoslati eljárás megszüntetésére az ajánlattételi felhívás, illetve 
a jogorvoslati kezdeményezés visszavonása okán, ebből 19 alkalommal arra tekintettel, 
hogy az ajánlatkérő ajánlattételi felhívását visszavonta. A Közbeszerzési Döntőbizottság 16 

alkalommal állapította meg a jogsértés hiányát a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások 
körében, 2 esetben pedig nem indult meg a jogorvoslati eljárás.

A 2015. évben megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások számához 
képest a 2016. évben indított eljárások száma 15 százalékkal csökkent.

A jövőben a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások száma várhatóan még inkább 
csökkenni fog a fent említett közszolgáltatói keretmegállapodások lejárta miatt, illetve arra 
tekintettel, hogy a FINA törvény alapján megvalósított beszerzések teljesítési határideje 2017. 
első félévében lejár. 

A Közbeszerzési Hatóság elnökének a 
2016. évben szűk, 10 napos határidőn 
belül el kellett végeznie a hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárások jogszerű-
ségének vizsgálatát. E 10 napos hatá-
ridőn belül nyílt lehetőség a hiányok 
pótlására és adott esetben a jogor-
voslati eljárás megindítására. A 2016. 
évben a korábbi évekhez képest  
lényegesen gyorsabban került elbí-
rálásra az eljárások alkalmazásának 
jogszerűsége, ugyanakkor egyben 
szigorúbb kontrollt is gyakorolt a 
Hatóság.

A Közbeszerzési Hatóság a beszámolási időszakban kiemelt hangsúlyt helyezett az 
ajánlatkérők tevékenységének támogatására és folyamatos tájékoztatására, ezért a korábbi 
évek gyakorlatán változtatva, a jogalap ellenőrzésének eredményéről az ajánlatkérők 
számára elnöki tájékoztatás került közvetlenül megküldésre.

A Hatóság a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások számáról és alakulásáról minden 
lépésre kiterjedő, naprakész nyilvántartást vezet. 

Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alakulását 
az egyes tagállamokban. A kialakított nyilvántartás alkalmas arra, hogy a Közbeszerzési 
Hatóság megkeresés esetén rövid időn belül pontos adatokat szolgáltasson akár az 
Európai Bizottság számára is.
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a 289/2011. (XII. 22.) Korm. R. alapján (386 db)

Műszaki technikai sajátosságok, 
vagy kizárólagos jogok védelme miatt (275 db)

307/2015. (X. 27.) Korm. R. felhatalmazása alapján (30 db)

Művészeti szempontokra alapítva (8 db)

Kbt. 98. § (5) alapján tervpályázatot követő  
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összhangban álló új beszerzés esetén (8 db)
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Közérdekű bejelentések – Minden bejelentés számít!

A Kbt. 152. § (1) bekezdésének a) pontjában deklaráltak szerint a Közbeszerzési Hatóság 
elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból folytatott jogorvoslati eljárásának 
megindítását kezdeményezheti abban az esetben, ha feladatköre ellátása során Kbt.-
be ütköző magatartást vagy mulasztást észlel egy adott közbeszerzési eljárás, illetve 
valamely beszerzés vonatkozásában.
 

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. 
törvény alapján bárki bejelentést tehet a Közbeszerzési Hatósághoz 
minden olyan esetben, ahol úgy véli, hogy Kbt.-be ütköző magatartás 
valósult meg egy közbeszerzési eljárásban, illetve valamely beszerzés 
során. Megjegyzendő az is, hogy bár a törvény rendelkezése 
alapján a névtelen bejelentések vizsgálata mellőzhető, a 

Hatóság Elnöke az érdemi vizsgálat lefolytatása érdekében a hiányos információk birtokában 
is megtette a szükséges lépéseket, megvizsgálta a beadványokat, és szükség esetén 
jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.

A 2016. évben a korábbi évekhez képest magasabb számban érkeztek a közérdekű 
bejelentések a Hatósághoz, mindösszesen 98 db, amelyekben összesen 91 db közbeszerzési 
eljárás vizsgálatát kezdeményezték a bejelentők. A közérdekű bejelentések vizsgálatának 
eredményét a 7. ábra mutatja.

A Közbeszerzési Döntőbizottságnál a Közbeszerzési Hatóság elnöke 25 esetben kezdeményezett 
hivatalbóli jogorvoslati eljárást. 10 esetben jogsértés hiányában került elutasításra a jogorvoslati 
kérelem, míg 13 esetben a jogsértés megtörténtének megállapítása mellett a Közbeszerzési 
Döntőbizottság bírságot is kiszabott a jogsértést elkövetőire, 2 esetben a Közbeszerzési 
Döntőbizottság jogsértés elkövetését állapította meg bírság kiszabása nélkül, ebből 1 esetben 
a jogsértő döntést megsemmisítette.

A Közbeszerzési Döntőbizottság 15 150 000,- Ft összegben szabott ki bírságot 
a közérdekű bejelentések alapján hivatalból indított eljárásokban.

Jogorvoslatok - A Közbeszerzési Döntőbizottság

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) jogorvoslati tevékenysé-
gének 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 közbeszerzésekről szóló törvény, és annak végrehajtási rendeletei képezik. A Döntőbizott-
ság munkája során jogforrásként az irányelvek rendelkezéseit és az azok alapján meghozott  
európai bírósági ítéleteket is alkalmazza.

2016. évben összesen 1046 jogorvoslati eljárás indult, amely 10%-os növekedést jelent a 
2015. évi eljárások számához képest.

Hivatalbóli jogorvoslati eljárás 
kezdeményezése: 25 db

Alaptalan a bejelentés: 58 db

Ügyáttételre került sor: 8 db
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A kérelemre induló jogviták döntő részét az adott közbeszerzési eljárásban – részvételre 
jelentkezőként, illetve ajánlattevőként – részt vevő gazdasági szereplők kezdeményezik.  
A jogviták túlnyomó részében az ajánlatkérők eljárást lezáró döntésének jogszerűségét 
vitatják a kérelmezők. 

2016. évben az előző évhez képest 31%-kal magasabb arányban, összesen 691 esetben 
nyújtottak be hivatalbóli kezdeményezést az arra jogosultak. 

Legnagyobb számban az Állami Számvevőszék, a Közbeszerzési Hatóság elnöke és a Fővárosi 
Főügyészség, továbbá a támogatást nyújtó, illetőleg közreműködő szervezetek nyújtottak be 
jogorvoslat kezdeményezést, amely utóbbiak számára jelentősen megnövekedett az eljárások 
kezdeményezésére nyitva álló jogorvoslati határidő. Így a továbbiakban is nagyszámú 
hivatalbóli kezdeményezés benyújtása várható.

A Döntőbizottsághoz a 2016. évben benyújtott jogorvoslati kérelmek és hivatalbóli 
kezdeményezések jelentős része változatlanul a nyílt eljárásokat érintette, a tárgyalásos eljárások  
miatt indított jogviták aránya a korábbi évekhez képest tovább csökkent.

12 esetben a Kbt. hatálya alá tartozás bejelentésének kötelezettsége képezte a jogvita tárgyát.

A közbeszerzési tárgyak közül legmagasabb arányban a szolgáltatás megrendelésekre 
vonatkozó közbeszerzési eljárások jogszerűségét vitatták a felek a jogorvoslati eljárásokban 
a beszámolási időszakban. 

Szigorúbb döntések – hozzájárulás a központi költségvetéshez

A Döntőbizottság 2016-ban az 1046 jogorvoslati ügyben 720 esetben határozatot, illetve 371 
esetben végzést hozott az eljárások lezárásaként, ezáltal 2016. évben 16%-kal emelkedett az 
érdemi döntések aránya.

A Döntőbizottság a 2016. évben 3 esetben alkalmazott ideiglenes intézkedést és az adott 
közbeszerzési eljárásokat felfüggesztette, míg 13 a szerződéskötés engedélyezése iránt 
előterjesztett kérelem tárgyában 2 esetben engedélyezte a szerződés megkötését, tekintettel arra, 
hogy halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos érdek, vagy a közérdek védelme azt indokolta, 
és annak előnyei meghaladták a szerződéskötéssel járó hátrányokat.

Központi költségvetési szervek (352 db)34%
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eljárások megoszlása a 
kérelmezettek szerint 

Kbt. Mellőzése miatt: 326 db Uniós értékhatárt elérő: 339 db
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A Döntőbizottság 2016-ban 14 esetben terjesztette ki hivatalból vizsgálatát a folyamatban lévő 
jogorvoslati eljárásban, mivel úgy ítélte meg, hogy a feltárt jogsértés sérti a verseny tisztaságát 
vagy nyilvánosságát, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, vagy érdemben kihatott az 
ajánlatkérő döntésére. 

A Döntőbizottság érdemi határozatai többségében, 537 esetben, 74,5%-os arányban jogsértést 
állapított meg, és további jogkövetkezményeket is alkalmazott. Az összes jogorvoslati 
ügy több mint 51,3%-ában került sor jogsértés megállapítására és jogkövetkezmények 
alkalmazására.

Alaptalanság miatt a 46 esetben került sor a jogorvoslati kérelmek elutasítására, amely 
az érdemi határozatok 6,4%-át, illetve a jogorvoslati ügyek 4,4%-át jelenti. Ehhez hasonlónak 
minősülnek azok az esetek, amikor a Döntőbizottság a hivatalból kezdeményezett jogorvoslati 
eljárásokban (691 ügy) jogsértés hiányát állapította meg (137 eset).

A Döntőbizottság 1 esetben tiltotta el az érintett gazdasági szereplőt a közbeszerzési 
eljárásokban való részvételtől.
 
A leggyakrabban elkövetett jogsértések

A kérelmezők és a hivatalbóli kezdeményezők általában az ajánlatkérők jogsértő döntéseit, 

2011 2013 20162012 20152014

A Közbeszerzési Döntőbizottság az előző évhez képest 2016-ban közel 5-ször több bírságot szabott ki. A befolyt bírság bevételek 
2016-ban nagy arányú, több, mint 2,5-szeres növekedést mutattak a korábbi évekhez képest, amely közel 400 millió forint közhatalmi 
bevételt jelentett az állami költségvetés számára. A kiszabott bírságok összegét 2017-ben 500-1000 millió forintra prognosztizáljuk.

bírság (ezer Ft)

499 140 eFt

104 643 eFt169 418 eFt179 885 eFt

82 650 eFt104 670 eFt

eljárási cselekményeit támadták a beszámolási időszakban. Következésképpen a 
Döntőbizottság határozataiban főként az ajánlatkérőkkel szemben állapított meg a jogsértést, 
amely a szerződések teljesítésével és módosításával összefüggő ügyekben gazdasági szereplőkkel 
szemben is kimondásra került.

•	 A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások jogalapjának megsértése miatt 
indított jogorvoslati eljárásokban a Döntőbizottság 8 esetben állapított meg jogsértést 
a beszámolás időszakában. 

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

•	 A Döntőbizottság 2016. évben 11 esetben állapított meg jogsértést túlzó alkalmassági 
követelmény meghatározása miatt, és 38 esetben a felhívásoknak az ajánlatok értéke-
lésére vonatkozó jogsértő előírásai miatt. 

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

•	 A Döntőbizottság 2016. évben 21 esetben állapított meg jogsértést amiatt, hogy az ajánlat-
kérők megsértették a műszaki leírásra, műszaki egyenértékűségre, illetve a dokumen-
tációra (közbeszerzési dokumentumokra) vonatkozó törvényi előírásokat. 

A beszámolási időszakban az előző évihez hasonló gyakorisággal fordultak a részvételre 
jelentkezők, ajánlattevők jogvédelemért a kiegészítő tájékoztatás jogsértő jellege miatt. 

•	 A Döntőbizottság 6 esetben mondta ki, hogy az ajánlatkérők megsértették a kiegészítő 
tájékoztatásra vonatkozó törvényi előírásokat.

•	 A vitatott ügyekben az ajánlatkérők nem jártak el kellő alapossággal és körültekintéssel 
a közbeszerzési eljárás előkészítése során, így az ott elkövetett hibákat kiegészítő 
tájékoztatással próbálták orvosolni, amely azonban az esetek egy részében már túllépte a 
kiegészítő tájékoztatás kereteit. 

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 a bírálati szempontrend-

szert is.
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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, 

érvénytelenné 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 
ajánlatának 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 alapozhatja meg automatikusan az ajánlat érvénytelenségét, miután ebben az esetben 
biztosítani kell az ajánlattevő számára a hiánypótlás lehetőségét. A Döntőbizottság ezekben 
az esetekben megsemmisíti a támadott közbeszerzési aktust, és visszaadja az ajánlatkérő 
részére a közbeszerzési eljárást a hiánypótlási eljárás jogszerű lefolytatására, ahogyan ez a 
beszámolási időszakban is történt. 

A Döntőbizottság a 2016. évben 10 esetben állapított meg jogsértést a hiánypótlás 
szabályainak nem megfelelő alkalmazása miatt, illetve 59 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 
időtartamának, illetve a referenciák műszaki tartalmának a megfelelőségét kellett 
elbírálni.

 A Döntőbizottság az elmúlt évben 74 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. A Döntőbizottság szerint is fő cél a közpénzek 
minél ésszerűbb felhasználása, azonban ez, bizonyos küszöbérték be nem tartása esetén 
már az ellenkező hatást eredményezi. Különösen szolgáltatások esetén (pl. őrzés-védelem, 
takarítás) adnak a vállalkozók jellemzően olyan ajánlati árakat, amelyek nem csak jelentősen 
alacsonyabbak a piaci áraknál és a többi ajánlattevő áránál, hanem megkérdőjeleződik a 
jogszerű teljesítési feltételek fennállása is. 

A Döntőbizottság azt is észlelte, hogy az ajánlatkérők egy része nem tesz eleget az 
aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás vizsgálati kötelezettségének. A Döntőbizottság 
az elmúlt évben 5 esetben állapított meg emiatt jogsértést.

Az ajánlatkérők - ellentétben az érvényesség megítélésével - a bírálati szempont szerinti 
értékelést alapvetően megfelelően meg tudják valósítani. Ezt tükrözi, hogy az e körben 
megállapított jogsértések száma a beszámolás időszakában is kis számban történt.

A szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzése keretében, a hivatalból 
kezdeményezett jogorvoslati eljárásokban a Döntőbizottság a beszámolás időszakában 19 
ajánlattevő ellen, összesen 33 alkalommal állapított meg jogsértést, melynek eredményeként 
bírság kiszabására is sor került.

A Döntőbizottság közbeszerzési eljárás mellőzése 
miatt 326 esetben állapított meg jogsértést,

és ennek következményeként pert indított a szerződések érvénytelenségének megállapítása 
iránt, amely 3,6-szoros növekedést jelentett az előző év adataihoz képest.

A közbeszerzési eljárás mellőzésének megállapítása esetében a Döntőbizottság pert indít 
a szerződés érvénytelenségének kimondása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek 
alkalmazása iránt, amelyből 85 ügy zárult le a beszámoló lezárásáig jogerősen az érvénytelenség 
megállapításával.

A Döntőbizottság 2016. évben 27 esetben konkrét jogszabályhely megsértésének hiányában a 
közbeszerzés alapelveinek megsértését állapította meg.
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Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás, illetve az eljárás érdemi 
vizsgálat nélkül történő megszüntetésének okai

A közbeszerzési eljárásokat a törvényben meghatározott hivatalbóli kezdeményezők és 
kérelmezők jogosultak megtámadni. 

A jogvesztő határidők letelte után benyújtott kérelmeket a Döntőbizottságnak érdemi vizsgálat 
nélkül el kell utasítania, vagy ha ez a tény később vált megállapíthatóvá, a jogorvoslati eljárást 
meg kell szüntetnie. 2016. évben 19 esetben állapított meg a Döntőbizottság elkésettséget. 

A Kbt. emellett további eljárásjogi feltételeket is támaszt ahhoz, hogy a Döntőbizottság 
érdemi vizsgálatot folytathasson le, melyek fennállását a Döntőbizottságnak az egész eljárás 
során vizsgálnia kell.

A Döntőbizottság a törvényi rendelkezésekre tekintettel a beszámolás időszakában 139 esetben 
utasította el érdemi vizsgálat nélkül a jogorvoslati kérelmeket és 229 esetben szüntette 
meg a jogorvoslati eljárást. Magas arányban, 35,2%-ban állt fenn eljárásjogi akadálya a 
jogorvoslati kérelem, hivatalbóli kezdeményezés érdemi vizsgálatának. 

A hiánypótlás nem teljesítése miatti elutasítás az érdemi vizsgálat nélküli elutasítások legnagyobb 
arányát (113 db, 81,3%) teszi ki, ez a kérelmezők által benyújtott kérelmek több mint 30%-a. 

A kérelmezők egy része továbbra is az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül 
nyújtja be a jogorvoslati kérelmét, amit a hiánypótlási felhívás ellenére sem teljesít, illetve 
nem a törvényben előírt mértékű díjat fizeti meg, és a különbözeti összeg ismeretében már 
nem teljesíti a hiánypótlási felhívásban foglaltakat. 

Az ügyfélképesség hiánya miatt a Döntőbizottság összesen 11 esetben állapította meg az 
érdemi vizsgálat akadályát.

Az ügyfélképesség kérdésében a Döntőbizottság csak alapos vizsgálat alapján tudja megítélni a 
kérelmezőként fellépő szervezetnek a törvényben megkövetelt, közvetlen jogos érdeksérelme 
fennálltát. Így 9 esetben csak az eljárás megindítását követően került sor a jogorvoslati eljárás 
megszüntetésére. 

E mögött rendszerint az áll, hogy nem az a fél támadja meg az ajánlatkérő jogsértő magatartását, 
akire az közvetlenül vonatkozik, hanem olyan harmadik személyek, akik vagy nem vesznek 
részt az adott közbeszerzési eljárásban, vagy az érintett fél „helyett, de érdekében” lépnek fel. A 

törvény azonban azt követeli meg, hogy a sérelmet szenvedett fél maga érvényesítse az igényét.

Egyre alacsonyabb számot képvisel a hatáskör hiánya miatti eljárásjogi akadály. A Döntőbizottság 
2016-ban 4 eljárásban állapította meg hatásköre hiányát, erre jellemzően akkor került sor, amikor 
az ügyfelek (és szerződő felek egyben) a szerződés teljesítése során felmerült jogvitájukat 
kívánták a Döntőbizottsággal elbíráltatni. 

Az elmúlt évben 22 esetben vonták vissza a kérelmezők és hivatalbóli kezdeményezők a 
jogorvoslati kérelmüket, illetve a hivatalbóli kezdeményezésüket, mely az összes jogorvoslati 
ügy 2,1 %-át jelenti.

A jogorvoslati kérelmek visszavonására jellemzően amiatt kerül sor, mert az ajánlatkérők 
visszavonják, vagy a jogorvoslati kérelemben foglaltaknak megfelelően módosítják az ajánlati 
felhívásukat, dokumentációjukat, döntésüket.
A beszámolási időszakban megemelkedett azon esetek száma, amikor az ajánlatkérők a 
jogorvoslati eljárás megindítását követően, de még az ajánlattételi határidőben visszavonják 
a megtámadott eljárást indító hirdetményüket. 2016-ban az ajánlatkérők 34 esetben vonták 
vissza a támadott felhívásukat.

A bírósági felülvizsgálat tapasztalatai

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

A 2016-ban és előtte kezdeményezett 1046 jogorvoslati ügy 80,3%-a, 840 ügy, a 
Döntőbizottság előtt véglegesen és jogerősen befejeződött. 

Hatályon kívül helyezés: 5 db Elutasítás: 76 db

Új eljárásra kötelezés: 23 db

A Döntőbizottság 
döntései ellen 

benyújtott 
felülvizsgálati 

kérelmek alakulása
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A 2016. évben a Döntőbizottság által meghozott döntések 17,7%-át támadták meg 
bíróság előtt, amely 13,8%-kal kevesebb az előző évihez képest.

Az összesen benyújtott 187 bírósági felülvizsgálatból a beszámoló elkészítéséig csak 122 
esetben fejeződött be jogerősen a bírósági eljárás.

A bíróságok 72%-ban jogerősen elutasították a Döntőbizottság 
döntései ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmeket.

A Döntőbizottság a 2016. évben az ügyek súlyához és összetettségéhez képest, a 
rendkívül rövid, átlagosan 26 napos ügyintézési határidő mellett is hatékonyan, magas 
színvonalon működött. 

III.4. Konferenciák szervezése

A Kbt. 187. § (2) bekezdés l) pontja alapján a Hatóság a közbeszerzési szabályozás széles körű 
megismertetése érdekében konferenciákat szervez. E feladat ellátása jegyében a Hatóság 
korábban évente hagyományosan két közbeszerzési konferenciát továbbá kétévente egy  
nemzetközi konferenciát szervezett, ahol a hazai közbeszerzési szakma tájékozódhatott az 

aktuális közbeszerzési jogalkotási 
tendenciákról és összegyűjtött jó 
gyakorlati megoldásokról, illetve 
megvitathatta aktuális problémáit.

A Hatóság 2016-ban az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján, a résztvevők 
pozitív visszajelzéseire és igényeire 
is figyelemmel úgy határozott, 
hogy az évi két rendezvényhez 
képest jóval nagyobb gyakorisággal 
szervez közbeszerzési témájú 
konferenciákat, melyek lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy a résztvevők 

az aktuális jogértelmezési kérdéseikre mielőbb választ kaphassanak és mihamarabb értesülhessenek  
a közbeszerzési újdonságokról, illetve a közbeszerzési intézményrendszer szereplői által 
kidolgozott jó gyakorlatokról.

2016-ban elindult a Közbeszerzési Akadémia sorozat,

melyről részletesebben az önként vállalt feladataink keretében számolunk be.

III.5. Névjegyzékek, nyilvántartások vezetése

A bejelentkezett ajánlatkérők nyilvántartásának vezetése 

A Kbt. 26. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők – kivéve a Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdése szerinti 
ajánlatkérőket, azaz a támogatásban részesülő és emiatt a Kbt. hatálya alá kerülő gazdasági 
szereplőket – kötelesek a Kbt. hatálya alá tartozásukról, valamint adataikban bekövetkezett 
változásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni a törvény hatálya alá kerülésüktől, illetve a 
változástól számított harminc napon belül.

A bejelentkezésre, adatváltozásra, illetve törlésre irányuló értesítési kötelezettség 2012. június 
18. óta az ún. Központi Bejelentkezési rendszer (továbbiakban: KBEJ rendszer) használatával 
teljesítendő. A KBEJ rendszer olyan felületet biztosít az érintett szervezetek számára, 
amelynek segítségével saját maguk rendelkezhetnek adataik felett, továbbá az 
ajánlatkérő szervezetek itt kezelhetik meghatalmazásaikat is.

A Hatóság – az egyes bejelentési, módosítási törlési kérelmek jóváhagyásával – informatikai 
úton teljesíti a Kbt. szerint bejelentkezett ajánlatkérők naprakész nyilvántartásának vezetését.

Minősített ajánlattevők hatósági hivatalos jegyzéke

A Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a Hatóság vezeti a minősített 
ajánlattevők Hatóság által létrehozott hivatalos jegyzékét, továbbá ehhez kapcsolódóan 
a Kbt. 187. § (2) bekezdésének r) pontja alapján 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 jegyzékbe vétel 
feltételeinek megfelelőségét ellenőrzi, illetve ezeket a jegyzékeket nyilvántartja. Kamara 
által létrehozott minősített ajánlattevői jegyzék bevezetésére 2016-ban nem került sor.

A Hatóság által vezetett jegyzéken szereplő minősített ajánlattevők mentesülnek mindazon 
feltételek igazolása alól, amelyeket a Hatóság a minősítés során figyelembe vett, 
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az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel 
bizonyíthatja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A jegyzékbe történő felvétel iránti kérelmeken túl a Hatóság a megújítási, törlési és adatmódosítási 
kérelmeket bírálja el. 

A beszámolási időszakban a minősített ajánlattevői státusz iránt kis mértékben megnőtt az 
érdeklődés. 2016. december 31-én 27 minősített ajánlattevő szerepelt a Hatóság által 
létrehozott minősített ajánlattevői jegyzékben.
 
A közbeszerzési eljárásból hamis adatszolgáltatás miatt kizárt gazdasági 
szereplők listája és a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott 
ajánlattevők listájának vezetése

A Közbeszerzési Hatóság a 2016. évben is naprakészen vezette és honlapján közzétette a 
hamis adatszolgáltatás, illetve hamis nyilatkozattétel miatt kizárt gazdasági szereplők 
listáját, valamint a Kbt. 187. § (2) bekezdés ad) alpontja alapján a közbeszerzési eljárásban 
való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját.

Hangsúlyozni szükséges, hogy 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 azon kötelezettség alól, hogy annak valóságtartalmáról az egyes 
közbeszerzési eljárásokban meggyőződjenek, mielőtt olyan súlyú döntést hoznak, hogy egy 
ajánlattevőt a közbeszerzési eljárásból kizárnak.

A Hatóság a 2016. évben 7 szervezetet vett fel a hamis adatszolgáltatás 
miatt kizárt gazdasági szereplők listájára.

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 
ritkán éltek a közbeszerzési eljárásokban való részvételtől eltiltás szankciójával. A Hatóság a 
2016. évben a listában új szervezetet nem rögzített, egy szervezetet viszont törölt az eltiltás 

idejének lejárta miatt, így a beszámolási időszak végén a nyilvántartásban nem szerepelt 
egy szervezet sem. 

A hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékének és a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetése

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a hivatalos közbeszerzési tanácsadói 
tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése következtében 
megszűnt a hivatalos közbeszerzési tanácsadói jogintézmény. Az új közbeszerzési törvény 
a megszüntetett hivatalos közbeszerzési tanácsadói jogintézmény helyett 2015. november 
1-jével bevezette a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói jogintézményt. A 
hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékben az új rendelkezések hatályba lépésének 
napján 622 hivatalos közbeszerzési tanácsadó szerepelt. A tanácsadók jogosultságuk 
lejártáig eljárhatnak a 2015. november 1-je előtt indult közbeszerzési eljárásokban hivatalos 
közbeszerzési tanácsadóként. Bár a hivatalos közbeszerzési tanácsadói jogintézményt érintő 
szabályozás hatályát vesztette, maga a névjegyzék nem került megszüntetésre. Ebből 
adódóan a hivatalos közbeszerzési tanácsadók gondozása, az érvényességi idő elteltét 
követően pedig névjegyzékből történő törlésük továbbra is feladatokat jelent a Hatóság 
számára. Az elmúlt évben 139 hivatalos közbeszerzési tanácsadó került törlésre a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadói névjegyzékből. 

A Kbt. 27. §-ának (3) bekezdése kötelezővé teszi az ajánlatkérő számára, hogy meghatározott 
közbeszerzési eljárásába felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót vonjon be.  A jogintéz-
ményre vonatkozóan 2016. június 25-ig a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előze-
tes regisztrációjáról szóló 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet , majd ezt követően a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet értelmében a 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói kérelmet a Miniszterelnökséghez kellett benyúj-
tani. Az okiratok megfelelősége esetén a Miniszterelnökség továbbította az előzetes regisztrációs 
kérelmet és az abban hozott határozatát a Közbeszerzési Hatóságnak, amely honlapján közzé-
tette a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékét.

A kétféle szabályozásból adódóan a Hatóság egyidejűleg két szaktanácsadói névjegyzéket 
tett közzé honlapján, ugyanis a 46/2015. MvM rendelet szerint felvételt nyert szaktanácsadói 
névjegyzék nem szűnt meg. A 46/2015. MvM rendelet szerinti névjegyzékben 875 fő 
szerepel, a 14/2016. MvM rendelet alapján vezetett névjegyzékbe pedig 2016. december 
31-éig 824 fő nyert bejegyzést.
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III.6. Nemzetközi kapcsolatok - 2016-ban is aktív szereplői voltunk a nemzetközi színtérnek 

A Kbt. 187. § (2) bekezdés n) pontja a Hatóság feladataként 
nevesíti a nemzetközi kapcsolatok ápolását, mely szerint 
a Hatóság hatáskörébe tartozik az Európai Unió más 
tagállamainak közbeszerzési szervezeteivel való 
kapcsolattartás. A nemzetközi szervezetekkel való 
kommunikáció első helyi felelőse a Miniszterelnökség, így 
a Hatóság a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő 
feladatait a 2016. évben is az illetékes szaktárcával 
szoros szakmai együttműködésben látta el.

Az európai uniós tagságból fakadó feladatok

Az uniós testületekben végzett munka

Európai uniós tagságunkból következően a nemzetközi kapcsolattartásban a 2016. évben 
is fontos szerepet kapott az uniós testületekben, a különböző munkacsoportokban végzett 
munka.

E körben a Hatóság munkatársai részt vettek 
•	 a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság;
•	 a Közbeszerzési Szakértői Csoport; 
•	 az e-Certis Szerkesztőbizottság; illetve 
•	 a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság Statisztikai és Elektronikus Munkacsoportjainak 

munkájában. 

A Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság (ACPC – Advisory Committee on Public Contracts) 
2011 szeptembere óta megkettőzött formában: a Közbeszerzési Szakértői Bizottság (EXPP 
– Commission Government Expert Group) és a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság (ACPC – 
Advisory Committee on Public Contracts) keretein belül folytatja munkáját. A Közbeszerzési 
Tanácsadó Bizottság kifejezetten csak a szűk értelemben vett komitológiai ügyekért felelős, 
az egyéb kérdéseket a Közbeszerzési Szakértői Bizottság tárgyalja. 

Az új közbeszerzési irányelvcsomagot a tagállamoknak főszabály szerint 2016. április 18-ig 
kellett átültetniük nemzeti jogukba, ez alól kivételt képez az elektronikus átállás, mellyel 
kapcsolatos kötelezettségeknek központi beszerző szervek esetében 2017. április 18-ig, míg 
más ajánlatkérők vonatkozásában 2018. október 18-ig kell eleget tenni.

A reformcsomag átültetése és az elektronikus közbeszerzésre történő átállás során 
felmerülő kérdésekre tekintettel 2016-ban a brüsszeli munkacsoportok ülései elsősorban 
az új szabályozásra való felkészülést szolgálták. Az EXPP, az Elektronikus Közbeszerzési 
Munkacsoport és a Statisztikai Munkacsoport két-két alkalommal, míg az e-Certis Szerkesztőbizottság 
egy alkalommal ülésezett.

Az Európai Bizottság Közbeszerzési Szakértői Bizottsága (EXPP) márciusi és júniusi ülései 
az új irányelvekhez kapcsolódóan az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ESPD) 
és a kapcsolódó online felület főbb témaköreit vizsgálták. 
Az átláthatóságot elősegítő DIGIWHIST projekt és az egészségügyi közbeszerzési szektor 
speciális problémái kerültek napirendre a márciusi ülésén. A júniusi ülésen először az irányelvek 
átültetésére megadott határidő utáni aktuális tagállami helyzetképről tájékoztattak, majd a 
nemzetközi közbeszerzési eszközről (IPI) szóló javaslat megvitatása következett. 
Az IPI az Európai Parlament és a Tanács a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az 
Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások 
harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató 
eljárásokról szóló módosított rendelet javaslata volt. Az eredeti rendelet-javaslat 2012-ben 
készült, a célok ismertetése után összefoglalták a módosított javaslatban az eredetihez képest 
történt változtatásokat. Ilyen például, hogy már nem szerepel a felülvizsgált javaslatban 
a piac lezárásának lehetősége, csak árkiigazító intézkedések alkalmazása; továbbá, hogy 
a decentralizált pillér törlése révén megszüntetik az ajánlatkérő szervek számára annak 
lehetőségét, hogy önállóan döntsenek arról, megtiltják-e a külföldi ajánlattevőknek az 
eljárásaikban való részvételét. A Bizottság hangsúlyozta, hogy a módosított javaslat szerint 
az árkiigazító intézkedés nem lenne alkalmazandó az európai kis- és középvállalkozásokra.   
A továbbiakban a módosított rendelet javaslat tagállamokkal való megvitatására kerül majd 
sor a Tanács munkacsoportjaiban. A Bizottság hangsúlyozta a javaslat fontosságát, tekintettel 
főként az USA-val és Japánnal folytatatott kereskedelmi tárgyalásokra.

Az e-Certis Szerkesztőbizottság 2016 júniusában tartotta ülését. A Kbt. 187. § (2) bekezdésének 
n) pontja alapján a Hatóság köteles információt szolgáltatni a közbeszerzési eljárások során 
alkalmazandó igazolásokról, adatbázisokról, nyilvántartásokról és gondoskodnia kell azoknak 
az e-Certis rendszerben történő naprakész közzétételéről. Figyelemmel ugyanakkor arra, hogy 
a Bizottság az e-Certis rendszert 2016-ban folyamatosan fejlesztette, számos értelmezési és 
technikai problémát kellett megoldani ahhoz, hogy a hazai adatok feltöltésre kerülhessenek. 

A Hatóság a tagállamok közt élenjáróan az elsők közt aktualizálta 
a hazai információkat az e-Certis rendszerben.
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A Bizottság az e-Certis Szerkesztőbizottság ülésén ismertette az e-Certis rendszerben a 
közeljövőben várható változásokat és fejlesztéseket. Időközben az adatbázis törzsszövegének 
tagállami nyelvekre való lefordítása megtörtént. A legfontosabb fejlemény azonban az e-Certis 
és az ESPD rendszerek összekapcsolásáról szóló tájékoztató volt. A megbeszélésen sor 
került továbbá az ESPD és a VCD (Virtual Company Dossier) rendszerek tervezett integrációjának 
bemutatására is.

A Statisztikai Munkacsoport (ESWG) 2016 júniusában és novemberében ülésezett. Az 
ülések központi témája az új közbeszerzési irányelvekhez kapcsolódó adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges mintadokumentum volt. A monitoring jelentés 
formanyomtatványának júniusi részletes megvitatását követően a novemberi ülésen sor 
került a dokumentum végleges változatának elfogadására. A beszámoló új, halasztott leadási 
határideje 2018 áprilisa. 

Az Elektronikus Munkacsoport (EXEP) 2016 júniusában és októberében ülésezett. A 
Munkacsoport 2014 októberében kezdte meg munkáját, három almunkacsoport útján látja 
el feladatait az alábbiak szerint: 

•	 IT-megoldások és interoperabilitás; 
•	 Irányítás és kapacitásfejlesztés; illetve 
•	 Szabályozási és értelmezési kérdések munkacsoportja. 

A Hatóság munkatársai az előbbi két almunkacsoport tevékenységében vettek részt 2016-
ban. A Munkacsoport ülései során a szakértők megvitatták az ESPD-vel kapcsolatos 2016-os 
évben várható jövőbeli fejlesztéseket. Az e-közbeszerzés körében létrehozandó szabványok 
tekintetében szakértői testület kialakítására került sor az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 
keretében, a testület célja az e-közbeszerzési rendszerek tekintetében az interoperabilitás 
megteremtése uniós szabványok segítségével. Az ülésen a Bizottság beszámolt az e-számlázással 
kapcsolatos munka előrehaladásáról is.

Részvétel a Közbeszerzési Hálózat (PPN) munkájában 

A Hatóság 2016-ban is részt vett a Közbeszerzési 
Hálózat (PPN) munkájában.  A PPN tagjaitól a 
korábbi évekhez hasonlóan számos nemzetközi 
megkeresés érkezett a Hatósághoz, így többek 
között a következő kiemelt témakörök kapcsán: 

becsült érték meghatározása, bírságolás közbeszerzési jogsértés következményként (Litvánia), 
szerződésmódosítás lehetősége (Csehország), irányelvek átültetése (Észtország), etikus 
közbeszerzés (Svédország), innovatív közbeszerzés (Finnország). A Hatóság e kérdések, 
illetve kérdőívek mindegyikét – az illetékes szaktárca jóváhagyásával – megválaszolta.  
A PPN a tagállami válaszokat a kérdező állam részére közvetlenül továbbítja, honlapján 
közzéteszi.

Megkeresések nemzetközi szervezetektől és az egyes tagállamoktól

Együttműködés a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: 
OECD) közbeszerzési vonatkozású tevékenységében

A korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően a Hatóság 2016-ban is aktívan 
együttműködött az OECD-vel számos kérdőív megválaszolásában. Az OECD 2015-ös 
új közbeszerzési ajánlásai nyomán került sor az OECD országok központi kormányzati 
közbeszerzéseire vonatkozó adatgyűjtésre, különös tekintettel a stratégiai közbeszerzések 
helyzetének alakulására, az e-közbeszerzés terén tett előrelépésekre és a központi 
beszerzések helyzetére. 

Az OECD-Sigma egyes uniós tagállamok körében az új közbeszerzési irányelvek szabályai 
szerinti kiválasztással kapcsolatban (kizáró okok, alkalmasság vizsgálata, nyilatkozati elv 
érvényesülése, ESPD bevezetése) végzett felméréssel fordult a Hatósághoz. A Hatóság 
2016 októberében fogadta az OECD-Sigma képviselőit a Sigma tanulmány eredményeinek 
megvitatása céljából.   

Együttműködés az Európai Csalás Elleni Hivatal (a továbbiakban: OLAF) közbeszerzési 
vonatkozású tevékenységében

A Hatóság a 2016-os évben is elkészítette válaszait az ún. PIF kérdőívre „A közbeszerzések 
átláthatósága és a közbeszerzési korrupció” témakörben. A kérdőív alapján készített 
jelentésben a Bizottság a tagállamokkal együttműködve számol be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak az EU pénzügyi érdekeinek védelme érdekében megtett intézkedéseiről.  

Együttműködés a Világbank közbeszerzési vonatkozású tevékenységében

2016-ban is megküldte a Világbank a magyarországi közbeszerzések helyzetének értékelése 
céljából előkészített kérdőíveit. Az ajánlattétel, jogorvoslat és közbeszerzési integritás 
tárgyban beérkezett kérdőíveket a Hatóság megválaszolta, kiküldte a szervezet részére.
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Tagállami megkeresések

A 2016. év során a Hatóság nemzetközi kapcsolattartással foglalkozó munkatársai a más 
tagállamok közbeszerzési szervezeteitől, illetőleg külföldi magánszemélyektől írásban érkező 
közbeszerzési tárgyú megkereséseket is megválaszolták. 

Kétoldalú nemzetközi kapcsolatok 

Macedón delegáció látogatása

A Külgazdasági és Külügyminisztériumon keresztül érkezett megkeresés alapján a Hatóság 
2016. november 7-én látta vendégül a Macedón Közbeszerzési Hatóság képviselőit. 
A küldöttség résztvevői a Hatóság által tartott előadások révén átfogó képet kaphattak 
Magyarország közbeszerzési szabályait, változásait illetően, megismerhették a közbeszerzési 
rendszer szervezeti infrastruktúráját és a közbeszerzési jogorvoslatok rendszerét. 
A delegáció a magyar közbeszerzési jogorvoslati eljárási rend mellett a magyar közbeszerzési 
intézményrendszer felépítését és a közbeszerzési szabályozást kívánta mélyebben megismerni, 
valamint az alábbi témakörök iránt érdeklődött különösen:

•	 az új közbeszerzési irányelvek hozta főbb változások; 
•	 a magyar szabályozás felépítése; 
•	 ellenőrzések rendszere; 
•	 szerződésellenőrzés; 
•	 öntisztázás; 
•	 a Döntőbizottság eljárása. 

Egyéb nemzetközi vonatkozású feladatok ellátása 

A Hatóság munkatársai 2016-ban is részt vettek nemzetközi közbeszerzési tárgyú konferenciákon 
és szemináriumokon, hogy az így megszerzett szakmai tapasztalatokat a magyar gyakorlatba 
átültethessék, munkájuk során hasznosíthassák.

A Hatóság 2016-ban is intézkedett az Európai Unió Bírósága közbeszerzési tárgyú ítéleteinek 
a honlapján történő rendszeres közzétételéről. A Hatóság e munkája során az Igazságügyi 
Minisztérium illetékes főosztálya által rendelkezésre bocsátott, az Európai Unió Bírósága, illetve 
a Törvényszék közbeszerzési tárgyú döntéseire vonatkozó adatokat vette alapul. 

III.7. Fókuszban a fenntarthatóság és az innováció

A Hatóság évek óta figyelemmel kíséri a fenntarthatósági szempontok közbeszerzésekkel való 
kapcsolatát, mind a nemzetközi trendek, mind a hazai szabályok alakulása vonatkozásában. 
Az új közbeszerzési irányelvek elfogadása megerősítette azt a korábbi tendenciát, hogy a 
közbeszerzésekben egyre jelentősebb szerepet kell szánni a fenntarthatóságot szolgáló 
megfontolásoknak, így a környezetvédelmi, szociális és innovációs célok előmozdításának, az 
e célkitűzések megvalósítását szolgáló szempontok alkalmazásának.

A Hatóság célja, hogy a zöld és szociális szempontok figyelembevételének fontosságát, valamint 
az innovatív közbeszerzések előmozdításának lehetőségeit, a vonatkozó szabályozást, az elérhető 
jó gyakorlati példákat megismertesse az érdeklődőkkel. Előbbiekre figyelemmel a Hatóság 
2016-ban is aktívan közreműködött a fenntarthatósági szempontok alkalmazásának 
elterjesztésében különösen a legaktuálisabb információk közzétételével, illetve konferenciák 
szervezésével.

Zöld közbeszerzések

Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az ajánlatkérők olyan árukat, 
szolgáltatásokat és építési beruházásokat szereznek be, amelyek életciklusuk teljes időtartama alatt 
kevésbé ártalmasak a környezetre, mint az egyéb módon beszerzett, azonos fő funkciót betöltő 
áruk, szolgáltatások és építési beruházások. Zöld közbeszerzési eljárások lefolytatásával az aján-
latkérők befolyásolni tudják a piacot, ösztönözve a környezetbarát technológiák elterjedését 
és a környezetbarát termékek előállítását. Az új közbeszerzési irányelvek bővítik, rugalmasabbá 

teszik az ajánlatkérők zöld köz-
beszerzési eszköztárát, ugyan-
akkor a hatályos közbeszerzési 
törvényünk is biztosítja az 
ajánlatkérők számára a kör-
nyezetvédelmi szempontok 
figyelembevételének lehető-
ségét közbeszerzési eljárásaik 
során [szerződéses feltétel-
ként, bírálati szempontként, a  
műszaki leírás részeként, az 
alkalmassági feltételek, illetve 
a kizáró okok körében].

22,8 200

45,6 400

68,4 600

91,2 800

114 1000

136,8 1200

160 1400

A zöld szempontokat tartalmazó eljárások értéke és darabszáma (Mrd Ft, db)

Mrd Ft db  Eljárások értéke (Mrd Ft) Eljárások száma (db)

2012

42,3

2013 2014

143,2

2015

104,5

2016

96,2

43,4
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A Hatóság honlapján elérhető az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának 
szerkesztésében havi rendszerességgel megjelenő internetes hírlevél (GPP News-Alert), 
valamint a már több éve működő zöld közbeszerzés menüpontban folyamatosan tájékoztat 
az újonnan megjelenő zöld közbeszerzésekről, zöld beszerzésekkel kapcsolatos tanulmányokról, 
publikációkról.

2016-ban a Hatóság ismét aktív szerepet vállalt az Európai Bizottság Zöld Közbeszerzési 
Munkacsoportjának munkájában, és részt vett az évente kétszer megrendezésre kerülő 
munkacsoportülésen. Az áprilisban megrendezésre került megbeszélés három nagy téma köré 
szerveződött: 

•	 az Európai Bizottság környezetvédelmi politikájának új fejleményei; 

•	 az életciklusköltség számításra vonatkozó bizottsági projekttel kapcsolatos legújabb 
információk; valamint 

•	 a zöld közbeszerzési követelményrendszerek felülvizsgálata. 

A második, októberben tartott szakértői ülés fő témája az Európai Bizottság által támogatott 
uniós életciklusköltség kalkulátor értékelése volt, amellyel kapcsolatosan a Hatóság munkatársai 
beszámoltak az életciklusköltség alkalmazásának hazai tapasztalatairól. 

A Hatóság munkatársai a zöld szakértői munkacsoport ülésein túlmenően az Európai Bizottság 
által szervezett nemzetközi konferenciákon, illetve online szemináriumokon is részt vettek 
fenntartható közbeszerzés, így különösen életciklusköltség számítás témakörben. 

A Hatóság a 2016. év során a Kbt. 78. §-a (4) bekezdésének felhatalmazása alapján elkészítette 
az életciklusköltség-számítási módszertanokról szóló útmutatójának tervezetét, 
melynek kiadására 2017. márciusában került sor. Az útmutató célja, hogy segítséget nyújtson 
az ajánlatkérőknek abban, hogy közbeszerzési eljárásaikban az értékelés során miként 
alkalmazhatnak életciklusköltség-számítást, valamint azon ajánlattevők számára is támpontot 
kíván nyújtani, akik olyan közbeszerzési eljárásokban kívánnak ajánlatot tenni, amelyekben 
az ajánlatkérő életciklusköltség-számítás alkalmazásáról döntött. A Kbt. alapján az útmutató 
bemutatja azt is, hogy bizonyos tárgykörökre nézve, uniós jogszabály alapján kötelezően 
alkalmazandó közös módszertan mennyiben áll rendelkezésre. 

Regionális/helyi szintű (424 db)69%

4%

8%

12%

4%

2%

Egyéb (48 db)

Közjogi szervezet (74 db)

Közszolgáltató (14 db)

Támogatott szervezet (26 db)

Központi szintű (27 db)

A zöld közbeszerzések 
számának (db) 
megoszlása az 

ajánlatkérők között 
 2016. évben

A zöld közbeszerzések 
értékének (Mrd 

Ft) megoszlása az 
ajánlatkérők között 

2016. évben

Regionális/helyi szintű: (26,95 Mrd Ft) 62%

9%

10%

9%

1%

9%

egyéb: (4,18 Mrd Ft)

közjogi szervezet: (3,74 Mrd Ft)

közszolgáltató: (3,88 Mrd Ft)

támogatott szervezet: (4,12 Mrd Ft)

központi szintű: (0,56 Mrd Ft)
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A Hatóság 2016-ban több zöld, illetve fenntartható közbeszerzésekkel kapcsolatos 
felmérés megválaszolásában is közreműködött, így statisztikai adatokat szolgáltatott az 
ENSZ Környezetvédelmi Programja keretében megvalósított 2016-os felméréshez, mely a zöld 
és szociális beszerzésekkel kapcsolatos gyakorlatot kívánta feltérképezni, különös tekintettel 
az egyes országokban megvalósított monitoring megoldásokra.
A 2016-ban megrendezett ingyenes szakmai konferenciáinkon a Hatóság már az új közbeszerzési 
törvény kapcsán számolt be a zöld és fenntartható közbeszerzések terén bevezetésre került 
szabályozási változásokról, az értékelés kapcsán felmerülő újdonságokról.

Szociális szempontok a közbeszerzésekben

Az új közbeszerzési irányelvek megalkotásának egyik nagy stratégiai célkitűzése a 
szociális célok (foglalkoztatás, munkahelyteremtés, társadalmi integráció) támogatása 
volt. Az Európai Unió definíciója szerint a szociális (társadalmilag felelős) közbeszerzés 
az olyan beszerzési tevékenység, amelynek során figyelembe veszik a következő szociális 
szempontok legalább egyikét: munkalehetőség, tisztességes munka, a szociális és munkajogok 
tiszteletben tartása, társadalmi befogadás (ideértve a fogyatékkal élőkét is), esélyegyenlőség, 
hozzáférhetőség és minden felhasználó számára alkalmas kialakítás; emellett mérlegelnek 
fenntarthatósági kritériumokat is, köztük az etikus kereskedelem kérdéseit, és az önkéntes 
társadalmi felelősségvállalást (CSR) szélesebb körben alkalmazzák, betartva az Európai Unió 
Működéséről szóló Szerződésben (EUMSZ) és a közbeszerzési irányelvekben foglalt elveket. 

A Hatóság 2012. január 1-jétől gyűjti a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott szociális 
szempontokra vonatkozó statisztikai adatokat is.

Az ajánlatkérő a nemzeti eljárás-
rendben lebonyolított eljárások 
eredményéről szóló tájékoztatóban 
köteles megadni, hogy az eljárásban 
alkalmazott-e szociális szempontot. 
Az érintettek megfelelő tájékoztatása 
érdekében a Hatóság 2016-ban is 
nyomon követte az e tárgykörben 
készülő uniós kiadványokat és 
nemzetközi szakirodalmat, és az 
azokkal kapcsolatos friss információ-
kat honlapján, külön menüpontban 
is közzétette.

Építési beruházás: 378 db Szolgáltatás: 122 db

Árubeszerzés: 109 db

A zöld 
közbeszerzések 
számának (db) 

megoszlása 
a főbb beszerzési 

tárgyak között
2016. évben

Építési beruházás: 37,73 Mrd Ft

Szolgáltatás: 2,58 Mrd Ft

Árubeszerzés: 1,92 Mrd Ft

A zöld 
közbeszerzések 

értékének (Mrd Ft) 
megoszlása a főbb 

beszerzési 
tárgyak között 

2016. évben
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A szociális szempontokat tartalmazó eljárások értéke és darabszáma (Mrd Ft, db)

Mrd Ft db  Eljárások értéke (Mrd Ft) Eljárások száma (db)

2012 2013 2014 2015 2016

5,2

11,1

35,8

31,5

13,7

III. A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖTELEZŐ FELADATAI III. A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖTELEZŐ FELADATAI



4746

Innovatív közbeszerzések

Az innovatív közbeszerzés az innovatív termékek és szolgáltatások közbeszerzési piacnyerését 
szolgálja. Az innovatív megoldások térhódítása érdekében az Európai Unió az innovatív 
közbeszerzések elősegítésére is fokozott figyelmet fordít. 

A 2015. november 1-jével hatályba lépett közbeszerzési törvényben az új közbeszerzési irányelvek 
átültetése eredményeként a magyar jogba is bevezetésre került egy új eljárási forma, az innovációs 
partnerség. Az innovációs partnerség olyan speciális eljárásforma, amelynek célja valamilyen új, 
innovatív termék, szolgáltatás vagy építési beruházás kifejlesztése, és az ennek eredményeként létrejövő 
áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások ezt követő beszerzése, feltéve, hogy azok megfelelnek az 
ajánlatkérő szervek és a résztvevők által közösen megállapított teljesítményszinteknek és költségeknek.

Az innovatív közbeszerzések támogatását és minél szélesebb körben történő terjesztését 
a Hatóság is kiemelt feladatként kezeli, ennek érdekében az Európai Uniónak a témával 
kapcsolatos gyakorlati eszközeit, hasznos linkjeit, előremutató példáit honlapján – szintén 
külön menüpontban – közzéteszi. 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az innovatív és fenntartható épületrekonstrukciós 
megoldások iránti igénynek, valamint az innovatív kkv-k ilyen tárgyú közbeszerzéseken elért 
sikerarányának növelését célzó uniós kezdeményezéshez kapcsolódva, innovációs szolgáltatásai 
részeként 2016 szeptemberében szakmai fórumot rendezett Szentendrén, ahol a Hatóság bemutatta 
a közbeszerzési eljárásokban megvalósítható, hazai jogi szabályozás adta lehetőségeket. 
A kezdeményezés a hazai innovatív vállalkozások megerősítését is célozta. 

2016 decemberében Moszkvában az Orosz Szövetségi Versenyhatóság szervezésében 
„Monopóliumellenes politikák: tudomány, képzés, gyakorlat” címmel nemzetközi konferencia 
került megrendezésre, ahol az érdeklődők a szekcióüléseken a számukra prioritást élvező 
témákban hallhattak előadásokat nemzetközi előadóktól. Az „Innovációs lehetőségek a 
közbeszerzési eljárásokban” témában tartott ülés keretein belül a Hatóságnak lehetősége nyílt 
arra, hogy ismertesse a résztvevőkkel a magyar innovatív közbeszerzési tapasztalatokat is.

Előbbieken felül a Hatóság munkatársai 2016-ban is több, fenntarthatóság és innováció jegyében 
szervezett hazai és nemzetközi fórumon vettek részt hallgatóságként és előadóként egyaránt.

A Hatóság 2016-ban megrendezett ingyenes szakmai konferenciáin számolt be az innovatív 
közbeszerzések terén megvalósult szabályozási változásokról, az ajánlatkérők számára e körben 
nyitva álló új lehetőségekről.

IV. A Közbeszerzési Hatóság önként vállalt feladatai

Széleskörű információ-és tudásmegosztás

A közéleti jellegű feladatok a Hatóság számos 
egyéb tevékenységéhez kapcsolódnak, úgymint 
oktatási tevékenység, közbeszerzési szakmai 
rendezvények szervezése, a közbeszerzésekhez 
kapcsolódó területek szakrendezvényein történő 
részvétel, szakcikkek, tanulmányok közzététele 
stb. A Hatóság tudásbázisként működve kívánja 
elősegíteni a jogszerű közbeszerzési magatartások 
kialakítását és elterjesztését.

A Hatóság célja egy olyan korszerű szolgáltató hatóság kialakítása, 
amely maradéktalanul megfelel az új törvényi kihívásoknak 
és ügyfélközpontúságával élen jár a hazai közigazgatásban.

Közbeszerzési Akadémia

A Hatóság egyik fontos célkitűzése a közbeszerzési jogalkalmazás megkönnyítése, a 
jó gyakorlatok elterjesztése. Ennek érdekében indította 2016-ban Közbeszerzési Aka-
démia sorozatát, így a korábbi évekhez képest jóval nagyobb rendszerességgel szervezett 

konferenciákat, tematikus képzéseket a 
közbeszerzésekben érintettek számára. 
Ennek keretében a Hatóság szinte minden 
hónapban - összesen 10 alkalommal - 
ingyenes konferenciát szervezett az új, 
2015. november 1-jén hatályba lépett 
közbeszerzési szabályozással kapcsola-
tosan felmerült gyakorlati problémák 
orvoslására, illetve az aktuális új infor-
mációk megismertetésére. Országos 

hatáskörű szervként nemcsak Budapesten, de több vidéki helyszínen – így márciusban 
Debrecenben, és május elején Kecskeméten – is alkalmat biztosított a Hatóság a szakmai 
párbeszédre. Az egyes konferenciák az alábbi helyszíneken és időpontokban kerültek meg-
rendezésre:

IV. A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIIII. A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖTELEZŐ FELADATAI



4948

•	 2016. január 27. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
•	 2016. február 25. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
•	 2016. március 16. Debrecen, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi 
 és Iparkamarával együttműködésben
•	 2016. március 30. – április 13. Budapest, a Magyar Nemzeti Bank felkérésére 
 4 alkalommal szeminárium megtartása
•	 2016. április 18. Budapest, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felkérésére
•	 2016. május 4. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata felkérésére
•	 2016. június 16. Budapest, ELTE, Közbeszerzési Vitadélelőtt
•	 2016. október 20. Budapest, MOM Kulturális Központ Kupolaterme,
 a Miniszterelnökséggel együttműködésben
•	 2016. november 22. Budapest, MOM Kulturális Központ Kupolaterme, 
 az egészségügyi szektor közbeszerzései kapcsán 
•	 2016. december 1. Budapest, az IVSZ Informatikai, 
 Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségével együttműködésben.

A konferenciák teltházas rendezvények voltak, átlagosan mintegy 200 résztvevővel, 
így az elmúlt év során összesen mintegy 2000 szakember vett részt a Hatóság által 

szervezett konferenciákon.

Az oktatásban betöltött szerepünk

A Hatóság oktatással kapcsolatos feladatai körében honlapján – a korábban kialakított gyakorlatnak 
megfelelően külön menüpontban – szerepelteti a közbeszerzési referens szakképesítéshez 
kapcsolódó legfontosabb információkat.

A Hatóság az elmúlt évben is segítséget nyújtott a közbeszerzési referens képzések során felmerült 
problémák, vizsgaszervezéssel kapcsolatos technikai kérdések, szakmai és vizsgakövetelmények 
értelmezésével összefüggő problémák kezelésében.

A Hatóság már korábban együttműködési megállapodást kötött az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemmel közbeszerzési szakjogász szakirányú továbbképzés feltételrend-
szerének megteremtéséről. A képzési struktúra és tantárgyi tematikák kialakításában 
való együttműködésen túl a megállapodás keretében a Hatóság oktatókat is delegált 
az egyetem továbbképzéseihez. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel korábban kötött együttműködési megállapodás nyomán 
az alap- és mesterképzésekben a közbeszerzéssel kapcsolatos tárgyak közös fejlesztésére 
is sor került. 

Az együttműködés alapján szakmai gyakorlatra fogadja a Hatóság az egyetemek hallgatóit annak 
érdekében, hogy elméleti tudásukat gyakorlati ismeretekkel egészítsék ki, és képesek legyenek 
a képzési kimeneti követelményrendszerben meghatározott ismeretek gyakorlati alkalmazására. 

Közreműködés a közbeszerzési tudományos közéletben 

A Hatóság nagy figyelmet szentel a tudományos életben való megjelenésének, ezáltal is 
segítve a komplex és széleskörű ismereteket kívánó közbeszerzési terület megismerését, a 
jogi környezetben való könnyebb eligazodást, valamint a közbeszerzési szabályok elméleti és 
gyakorlati alkalmazását. Erre való figyelemmel a Közbeszerzési Szemle szakmai tartalmának 
összeállítása mellett a Hatóság közreműködött az új közbeszerzési törvényhez készülő 
kommentár elkészítésében. 

HelpDesk – telefonos ügyfélszolgálat

A Közbeszerzési Hatóság a jogalkalmazók munkáját támogatva ingyenes telefonos ügyfélszolgálatot 
tart fenn általános jellegű jogalkalmazási kérdések tisztázására, amelyet 2016-ban is sokan vettek 
igénybe (ügyfélszolgálati napokon naponta körülbelül 10-15 megkeresés érkezik).
A telefonos megkeresések jelentőségét leginkább abban látjuk, hogy azok egy-egy új szabály, 
módosulás hatályba lépését követően nyomban jelzik a gyakorlati alkalmazás során jelentkező 
problémákat.

Együttes erővel a korrupció ellen

A Hatóság kiemelt hangsúlyt fektet a közbeszerzések átláthatóságának, illetve a közbeszerzési 
korrupció helyzetének feltérképezésére, a szükséges intézkedések azonosítására, és az e téren 
érvényesülő hazai gyakorlat javítására. A korrupció elleni, ezen belül a közbeszerzési korrupció 
elleni küzdelmet az Európai Unió és az OECD is kiemelt feladataként kezeli, így a Hatóság 
különös figyelmet fordít a nemzetközi szinten folytatott munkára.

Célunk, hogy a nemzetközi, illetve uniós tapasztalatokat a hazai gyakorlatban is meghonosítsuk, 
és ezáltal hozzájáruljunk a magyar közbeszerzési piac tisztaságának előmozdításához.

IV. A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI IV. A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI



5150

2011 novemberében az Állami Számvevőszék kezdeményezésére a közigazgatási és igazga-
tásügyi miniszter, a legfőbb ügyész, a Legfelsőbb Bíróság elnöke és az Állami Számvevőszék 
elnöke közös nyilatkozatban vállaltak erkölcsi kötelezettséget az általuk vezetett szervek 

korrupcióval szembeni ellenálló képes-
ségének erősítésére, a korrupcióellenes 
eszköztár fejlesztésére. 2016-ban, az 
együttműködés ötödik évfordulóján 
a Közbeszerzési Hatóság meghívást 
kapott a korrupcióellenes összefo-
gáshoz történő csatlakozásra, melynek 
eredményeképp novemberben aláírtuk 
csatlakozásunkat az egységes fellé-
pésről szóló nyilatkozathoz.

Az Állami Számvevőszék 2016 májusában hatodik alkalommal mérte fel a hazai költségvetési 
intézmények integritását. A felmérés célja a közszféra működésével kapcsolatos korrupciós 
kockázatok, továbbá az intézmények korrupcióval szembeni ellenálló képességének 
feltérképezése, valamint az ezen kockázatok csökkentésére irányuló törekvések támogatása. 
Figyelemmel a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések 
2015-2016. évre vonatkozó terve elfogadásáról szóló 1336/2015. (V.27.) Korm. határozatban 
foglaltakra, a Hatóság 2016-ban is támogatta a Számvevőszék munkáját az integritási 
kérdőív kitöltésével. 

Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 325. cikkének (5) bekezdése alapján az 
Európai Bizottság a tagállamokkal együttműködve évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
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 2016-ban is kitöltötte. 

A Világbank 2016-ban is megkereste a Hatóságot azzal, hogy a hazai tapasztalatokról számoljon 
be „A Közbeszerzés Értékelése 2017” projekt keretében. A Világbank kérdőíve a közbeszerzési 
eljárások előkészítésétől kezdődően a szerződések teljesítésének időszakáig kívánta felmérni 
a közbeszerzések átláthatóságát és tisztaságát, továbbá foglalkozott a közbeszerzési eljárások 
felülvizsgálatának a jogorvoslati rendszerben biztosított lehetőségeivel is. 

A „Redflag” jelzőrendszert a Transparency International Magyarország, a K-monitor és a 

PetaByte Tudományos Kutató és Fejlesztő Nonprofit Kft. fejlesztette ki az Európai Bizottság 
támogatásával. A 2015 novemberében bemutatásra került jelzőrendszer egy innovatív, 
interaktív online megfigyelő eszköz, amely célja, hogy felhívja a figyelmet, és lehetőség 
szerint megelőzze azokat a kockázatosnak vélt közbeszerzési eljárásokat, amelyek korrupció 
vagy törvénysértő magatartás gyanújára adhatnak okot. Az újonnan kifejlesztett eszköz 
– egyelőre - azon magyarországi közbeszerzési eljárásokat monitorozza, amelyek 
közzétételére az európai uniós közbeszerzési adatbázison (TED) keresztül került sor. 

Az eszköz felhasználásának népszerűsítésére az OLAF támogatásával egy projekt került 
megvalósításra a Transparency International szervezésében. A projekt célja az uniós alapokat 
érintő csalások detektálásával, értékelésével és elemzésével kapcsolatos tapasztalatok 
kicserélése, információk terjesztése, valamint az együttműködés erősítése Magyarországon, 
Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Litvániában és Lettországban. Első lépésként 2016 
júniusában a magyar hatóságok gyakorlati képzésére került sor, amely képzésen a 
Hatóság munkatársai is részt vettek. Ezt követően októberben egy nemzetközi konferencia 
megszervezésére került sor, amelyen a Hatóság elnöke előadás keretében mutatta be a Hatóság 
korrupcióellenes tevékenységét, intézkedéseit. A projekt zárásaként olyan tájékoztató anyag 
elkészítése várható, amely a red flag eszköz közbeszerzési eljárásokban való alkalmazásának 
tapasztalatait tartalmazza majd.

A közbeszerzési korrupció visszaszorítása és megelőzése érdekében a Közbeszerzési Hatóság 
keretében működő Tanács 2012. év végén elfogadta a Közbeszerzési Etikai Kódexet, amely 
elérhető a Hatóság honlapján. A Közbeszerzési Etikai Kódex ajánlás jellegű, az érintettek önként 
alávethetik magukat az abban foglaltaknak, illetve az alapján kidolgozhatják saját közbeszerzési 
etikai kódexüket. A Közbeszerzési Hatóság listát vezet a kódexet elfogadókról, mely listát 
honlapján közzéteszi és folyamatosan frissíti. 

Együttműködés az ellenőrző szervekkel

A Hatóság együttműködik a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, melynek egyik legfontosabb 
vívmánya, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)  54. § (7) bekezdés m) 
pontja szerint az adóhatóság megkeresésre tájékoztatja a Hatóságot az adótitokról, ami 
hozzájárul az ellenőrzési eljárások hatékonyabbá válásához. Ennek mintájára a Hatóság 
kezdeményezte a banktitkok és az üzleti titkok kezelésére való törvényi szintű felhatalmazást 
az ellenőrzési eljárások hatékonyabb lefolytatása érdekében. Az együttműködés elősegíti azon 
ügyek NAV elé tárását, melyek során a Hatóság a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény 
elkövetésének gyanúját észleli.
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A fentieken túl a Hatóság az Állami Számvevőszékkel (továbbiakban: ÁSZ) is kooperációt folytat, 
melynek keretében az ÁSZ hatékonyabban fordulhat megkeresésekkel a Hatósághoz. A Hatóság az 
ÁSZ által feltételezett jogsértések vonatkozásában hatósági ellenőrzéseket folytat le, mindkét szervezet 
kiemelt céljának – a közpénzek hatékony, eredményes, szabályos felhasználásának – elősegítése 
érdekében. Az együttműködés keretében a két szerv személyes konzultációt folytat a párhuzamos 
ellenőrzések elkerülése végett, valamint megosztják egymással gyakorlati tapasztalataikat.
Az ÁSZ-szal folytatott együttműködés mintájára a Hatóság a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal 
(a továbbiakban: KEHI) is felvette a kapcsolatot, amely ugyancsak elősegíti a KEHI  Kbt. 152. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján előterjesztett, jogorvoslati-, illetve ellenőrzési eljárások lefolytatása 
iránti kezdeményezéseinek pozitív elbírálását. 
A fentieken túlmenően a Hatóság együttműködik az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi 
Főosztályával. Amennyiben a szerződés-ellenőrzési vizsgálat során egyéb bűncselekmény észlelése 
történik, a Hatóság büntető feljelentést tesz, és proaktívan segíti a nyomozati tevékenységet - ezen 
együttműködés nyomán 14 büntető feljelentés történt a 2016. évben. 
A Hatóság felkereste a Gazdasági Versenyhivatalt is, melynek eredményeként a Hatóság 
munkatársai oktatásban részesültek a közbeszerzési kartellek sajátosságairól. Az oktatás nyomán 
a szerződés-ellenőrzési eljárások során hatékonyabban kerülnek feltárásra kartellcselekmények, 
melyeket a Hatóság továbbít a GVH részére.
A kartellcselekmények feltárása mellett a Hatóság elkötelezett a korrupció elleni 
küzdelemben is, mely érdekében együttműködést folytat a Belügyminisztériummal is. 
 
A fentieken túlmenően 2016-ban a Hatóság folyamatosan tárgyalásokat folytatott a Teljesítésigazolási 
Szakértői Szervvel és az Építésügyi Innovációs Nonprofit Kft.-vel annak érdekében, hogy a 
szerződés-ellenőrzési eljárások során felmerülő szakkérdésekben ezen szervezetekkel együttműködve 
tudjon állást foglalni. 

A Hatóság együttműködése más szakmai szervezetekkel 

A Hatóság az együttműködés kiteljesítése és hatékonyabbá tétele érdekében új együttműködési 
megállapodásokat kötött az érintett szakmai szervezetekkel. Így került sor megállapodás 
aláírására a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségével, a Magyar Államkincstárral, a Megyei Jogú 
Városok Szövetségével, a Magyar Tudományos Akadémiával, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-vel, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal, az 
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségével, a Közbeszerzési Tanácsadók 
Országos Szövetségével, a Magyar Nemzeti Levéltárral.
Az együttműködés keretében a Hatóság nagy hangsúlyt fektetett az információcserére, a jó 
gyakorlatok megosztására, a közbeszerzési tárgyú előadások megtartására és a folyamatos szakmai 
párbeszéd kiépítésére.

V. 2016. a számok tükrében

Statisztikai feladatok

A Kbt. 187. § (4) bekezdése szerint az országgyűlési beszámolónak megállapításokat kell 
tartalmaznia 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 eredményéről szóló tájékoztató hirdetmények adatai alapján, kizárólag a Közbeszerzési 
Értesítőben megjelent hirdetmények vonatkozásában történik.

A részletes statisztikai adatok lekérdezése, riportok készítése különböző szempontok szerint 
történik. A riportok beállítása a jogszabályi követelményeknek, illetve az egyedi megkeresések 
igényeinek megfelelően kerül végrehajtásra. 

A Kbt. által meghatározott kötelező feladatokon túlmenően a Hatóság rövid határidőn belül 
megválaszolta a különböző szervezetektől érkezett statisztikai tárgyú megkereséseket.

A Kbt. 28. § (2) bekezdés f ) pontja és 187. § (2) bekezdés s) pontja alapján a Hatóság árstatisztikai 
adatgyűjtésére vonatkozó tevékenységét az erre a célra külön megalkotandó végrehajtási 
rendelet hiányában még nem tudott végezni.

500 4 300

1 000 6 650

1 500 9 000

2 000 11 300

2 500 13 600

3 000 16 000

A statisztikailag nyilvántartott eljárások értékének és számának alakulása (az elmúlt 10 évben)

2007

1 521,3

2008

1 417,9

2009

1 809,8

2010

1 496,5

2011

1 457,2

2012

1 333,5

2013 2014

2 135,9

2015

1 931,6

2016

Mrd Ft db  Eljárások értéke (Mrd Ft) Eljárásszám (db)

2 394,3

2 007,1
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eljárások számának 
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az eljárásrendek

között a 2016. 
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Nemzeti: 404,64 Mrd Ft

Közösségi: 1602,43 Mrd Ft
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Az EU támogatásokhoz kapcsolódó eljárások aránya az összes közbeszerzésen belül (az elmúlt 10 évben)
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Nyílt (1 079 db)69,3%

13,04%

11,56%

3,53%
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1,09%

0,77%

Hirdetmény nélküli tárgyalásos (180 db)

Gyorsított nyílt (55 db)

Gyorsított meghívásos (7 db)

Meghívásos (12 db)

Tárgyalásos (203 db)

Gyorsított tárgyalásos (17 db)

A közbeszerzési 
eljárások számának (db) 

megoszlása a főbb eljárás 
típusok között az uniós 

rezsimben

Nyílt (1 079,11 Mrd Ft)67,34%
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0,14%
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Meghívásos (100,06 Mrd Ft)

Tárgyalásos (289,25 Mrd Ft)

Gyorsított tárgyalásos (26,94 Mrd Ft)

A közbeszerzési 
eljárások értékének 
(Mrd Ft) megoszlása

a főbb eljárás típusok 
között a nemzeti 

rezsimben
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Regionális/helyi szintű (3 397 db)39,3%

15,6%

20,9%

6,5%

4,2%

13,6%

Közjogi szerv (1 806 db)

Közszolgáltató (558 db)

Egyéb szervezetek (1 176 db)

Központi szintű (1 351 db)

Támogatott szervezetek (362 db)

A Közbeszerzési 
eljárások számának 

megoszlása az 
ajánlatkérők között 

a 2016. évben

Regionális/helyi szintű (288,94 Mrd Ft)14,4%

11,4%

36,2%

25,8%

1,5%

10,7%

Közjogi szerv (725,98 Mrd Ft)

Közszolgáltató (517,4 Mrd Ft)

Egyéb szervezetek (215,63 Mrd Ft)

Központi szintű (228,51 Mrd Ft)

Támogatott szervezetek (30,61 Mrd Ft)

A közbeszerzési 
eljárások értékének 

(Mrd Ft) megoszlása az 
ajánlatkérők között a 

2016. évben

Szolgáltatás: 3 000 db Árubeszerzés: 2 818 db

Építési beruházás: 2 825 db

A közbeszerzési 
eljárások számának 

(db) megoszlása 
a főbb beszerzési 

tárgyak között 
a 2016. évben

34,7%
32,6%

32,7%

Szolgáltatás: 505,8 Mrd Ft Árubeszerzés: 599,02 Mrd Ft

Építési beruházás: 886,94 Mrd Ft

A közbeszerzési 
eljárások értékének 
(Mrd Ft) megoszlása 

a főbb beszerzési 
tárgyak között
a 2016. évben
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VI. A szakmai munkát támogató területek 2016-ban

Informatika

A jogszabályi környezet változásából fakadó kötelezettségek 
támogatása mellett a Közbeszerzési Hatóság informatikai feladatai 
2016 évben az ügyintézés és ügykezelés elektronizálásának 
témakörére összpontosultak.

Előbbiek keretében az Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszerben (EHR) bevezetésre 
kerültek a 2015 év novemberétől hatályos Kbt.-hez tartozó hirdetményminta-rendelet 
hirdetménymintái, melyhez kapcsolódóan az azok feldolgozásában és megjelentetésében 
szerepet játszó rendszereken átívelő fejlesztések történtek. A korábbi eljárások befejezéséhez 
szükséges egyes, régi típusú hirdetményminták továbbra is elérhetőek maradtak.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokról adott tájékoztatások papír alapú nyilvántartásának 
kiváltása érdekében létrehozásra került az ún. HNT szakrendszer, melynek a Hatóság KBEJ 
rendszerével történő integrációja útján a vonatkozó kapcsolattartás teljesen elektronikus 
alapokra helyezhető.

Hasonló módon, a Hatóság mellett működő Közbeszerzési Döntőbizottság munkáját segítő 
ügykezelő program modernizálása is meghatározó szerepet játszott a fejlesztési tervben. 
Célunk e téren az érintett eljárások kezelésének egységes elektronikus felületen történő 
biztosítása volt mind az ügyfelek, mind az ügyintézők számára, jelentősen mérsékelve ezzel 
a Döntőbizottsághoz érkező e-mailes vagy telefonos megkeresések szükségességét. A HNT 
és a fenti EJOG rendszerek integrációja folytán egyszerűsödik a hirdetmény nélküli eljárások 
jogorvoslati szakaszának adminisztrációja is.

A Közbeszerzési Adatbázisba (KBA) feltöltendő dokumentumok a hirdetményektől eltérően 
nem rendelkeznek részletesen kitöltendő elektronikus űrlappal. Ezt orvoslandó, elindult és immár 
a végéhez közeledik az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” elnevezésű dokumentumtípus 
szerinti, informatikai módszerekkel feldolgozható adatszolgáltatás megvalósításának kivitelezése. 
A fejlesztés tartalmazza az űrlap adatai alapján történő automatikus dokumentumfeltöltés 
lehetőségét, melyet alkalmazva a rendszeren kívül az összegzést nem kell külön elkészíteni.

A technikai problémák tárgyában a Hatósághoz beérkező megkeresések száma 2015-höz 
képest érezhetően csökkent, köszönhetően a már megvalósult fejlesztéseknek és a korábban is 
a felhasználók érdekeit előtérbe helyező informatikai help-desk folyamatok további finomításának. 

A közbeszerzési szakma életét legnagyobb mértékben befolyásoló változásnak mindezek mellett 
az e-közbeszerzési rendszer bevezetése ígérkezik. A Miniszterelnökség koordinációja mellett 
zajló munka az integrációs követelmények folytán érinti a Hatóság informatikai rendszereinek 
működését, melyre történő felkészülés része a jelenleg is zajló hatósági fejlesztések alapját 
képező stratégiának. A folyamat során a Hatóság informatikai szakmai támogatást nyújt a most 
működő rendszereiben lévő munkafolyamatok és adatszolgáltatási lehetőségek átadásában.

A Hatóság által végzett munka hatékonyabb informatikai támogatása érdekében az 
informatikai szakterület 2016-ban számos belső konszolidációs projektet indított. Az 
adminisztrációs terhek csökkentése érdekében bevezetésre került egy új, saját fejlesztésű 
beszerzés támogató rendszer is, amely a költségvetés tervezésétől, a beszerzések támogatásán 
keresztül a számlák kezeléséig elektronikusan támogatja a beszerzési folyamatokat.

A 2017-es évben tovább folytatódnak az informatikai konszolidációs folyamatok, amelyek 
keretében tovább fejlesztjük belső és külső rendszereinket. Az e-közbeszerzési rendszer 
fejlesztéséhez kapcsolódva kialakítjuk a megfelelő interfészeket, támogatva a Miniszterelnökség 
azon törekvéseit, hogy a közbeszerzésben résztvevő szereplők adatszolgáltatási és adminisztrációs 
terheit csökkentsük, valamint egy ablakos ügyintézési lehetőséget biztosítsunk. 

Humánpolitika

A Hatóság célul tűzte ki egy hatékony, szolgáltató szervezet felállítását, illetve a meglévő 
szervezet megreformálását, melyhez igyekeztünk feltölteni a rendelkezésre álló létszámokat a 
lehető legjobb szakemberekkel. 

VI. A SZAKMAI MUNKÁT TÁMOGATÓ TERÜLETEK 2016-BAN VI. A SZAKMAI MUNKÁT TÁMOGATÓ TERÜLETEK 2016-BAN
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Legfőbb célkitűzésünk az volt, hogy egyrészt a szervezeti átalakulások reflektáljanak a 
megváltozott törvényi szabályozásból fakadó új feladatokra, másrészt nagyobb működési 
hatékonyságot tegyenek lehetővé. Hatékony, egészséges szervezet pedig csakis úgy jöhet 
létre, ha a megfelelő képességekkel és motivációval rendelkező emberek kerülnek a számukra 
ideális pozíciókba. 

Jogi és peres ügyek kezelése

Általános jogi feladatok

A Hatóság működésével kapcsolatos klasszikus szervezetműködtetési feladatokat a Hatóság 
vezető jogtanácsosa látta el.

• Belső szabályozottság
 A megváltozott Kbt. miatt új szervezeti és működési szabályzat került kiadásra, illetve a  
 további módosuló jogszabályoknak való megfelelés végett a vezető jogtanácsos felülvizsgálta,  
 és kiadta a hatályos jogszabályoknak megfelelő belső szervezetszabályozókat.

• Szerződéses viszonyok
 A Hatóság működéséhez szükséges szerződések, továbbá az informatikai fejlesztések  
 megvalósulása érdekében mind a közbeszerzési eljárások, mind az ezek alapján megkötött  
 szerződések jogi megfelelősége ellenőrzésre, és a jogszabályoknak megfelelően előkészítésre  
 került.

• Jogviták, jogszabályok véleményezése, kintlévőségek
 A vezető jogtanácsos részt vett a Hatóság alapfeladatainak ellátása körében felmerülő  
 jogviták megoldásában, továbbá a Hatóság kintlévőségeinek kezelésében, a Hatóságot  
 érintő jogszabályok véleményezésében.

A szerződés módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti perek 

A Kbt. 187. § (2) bekezdés j) pontja alapján a Hatóság figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződések módosítását. Amennyiben a Hatóság a szerződésmódosítás 
ellenőrzése során megállapítja, hogy a szerződés tartalma valószínűsíthetően a Kbt. 142. § 
(3) bekezdésébe ütköző módon történt, pert indít a szerződésmódosítás érvénytelenségének 
kimondása, és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt. A 2016-os évben 
lefolytatott eljárások eredményeként a Hatóság 2 esetben indított polgári pert, amelyek 
jelenleg is folyamatban vannak.

Gazdálkodás

A Hatóság - fejezet és intézmény - 2016. évben 1 295,3 millió forint saját bevételből, 140,6 
millió forint költségvetési támogatásból, valamint a 2016. évben jóváhagyott, 2015. évi 
1 774,3 millió forint pénzmaradványból gazdálkodott.

A saját bevételek hirdetményellenőrzési- és közzétételi díjakból, a döntőbizottsági eljá ráshoz, a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe vételéhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjból 
tevődtek össze, melyet a Hatóság kizárólag az alaptevékenységének finanszírozására fordított. 

Az állami támo gatás aránya a saját bevételekhez viszonyítva 10,9% volt a beszámolási időszakban. 

A bevételek között meghatározók a közhatalmi bevételek, amelyek 2016-ban az előző évihez 
viszonyítva jelentős elmaradást mutattak, a 2015. évi érték mindössze 57%-át teszik ki. 

A 2015. november 1-jén hatályba lépett új Kbt. és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek a 
korábbi szabályozáshoz képest jelentősen csökkentették a Közbeszerzési Hatóság bevételeit, 
mind a hirdetmények ellenőrzése, mind a jogorvoslati kérelmek esetében. Előzetesen 900 
MFt bevétel kiesést prognosztizáltunk, amelyből a hirdetmények ellenőrzési díja mintegy 700 
MFt-ot tesz ki, ami a 2016. év tényadatai ismeretében sajnos be is igazolódott.

A Hatóság 2016. 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:

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi 
juttatás

Létszám 
engedélyezett (fő)

2015. évi C. törvény szerinti előirány zat 2 099,9 1 959,9 140,0 788,7 127

Módosítások jogcímenként *

2015. évi költségvetési kötelezettség vállalással terhelt 
maradvány 1401/2016. (VII.22.) Korm. határozat 377,7 377,7 0,9

2015. évi szabad maradvány 1 396,6 1 396,6

Bérkompenzáció a 400/2015. (XII.15.) és 1226/2016. 
(V.2.) Korm. határozatok alapján 0,6 0,6 0,5

Áht. 30. § (3) költségvetési bevételek tervezettől történő 
elmaradása miatti előirányzat csökkentés -664,5 -664,5

2015. évi módosított előirányzat 3 210,3 3 069,7 140,6 790,1 127

VI. A SZAKMAI MUNKÁT TÁMOGATÓ TERÜLETEK 2016-BAN VI. A SZAKMAI MUNKÁT TÁMOGATÓ TERÜLETEK 2016-BAN
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A Hatóság létszáma 2016-ban eredeti előirányzatként 127 fő volt, amely létszám-előirányzat 
év közben nem változott.  A személyi juttatások előirányzatán keletkező jelentős megtakarítás 
annak a következménye, hogy a létszámot 2016-ban a feladatok számához (jellegéhez) és 
méretéhez igazodva, fokozatosan töltöttük fel.

Az eszközök és források egyező mérlegfőösszege az előző évhez viszonyítva 26%-os csökkenést 
mutat. A pénzeszközök állománya jelentősen csökkent. Az előirányzat átcsoportosításokat 
elrendelő 1822/2016 (XII. 22.), valamint az 1884/2016 (XII. 28.) Korm. határozatok alapján 
összesen 620,7 millió forint 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került 
elvonásra a Hatóságtól. A forrásoknál a saját tőke értéke csökkent a negatív mérleg szerinti 
eredmény összegével. 

A 2016. évi elszámolásban a Hatóság 1 149,6 millió forint előirányzat-maradványt mutatott 
ki, amelyből 380,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a szabad maradvány 768,7 
millió forint.

A Döntőbizottság által kiszabott bírságok összege – ahogy arról a Szigorúbb döntések 
– hozzájárulás a központi költségvetéshez cím alatt már szó esett - közel ötszörösére 
nőtt, ebből pénzügyileg teljesült 372,9 MFt, mely összeget a Hatóság a beszámolási 
időszak végéig a központi költségvetésbe utalt. A befolyt összeg több mint a duplája 
a 2015. évi összegnek.

A Kbt. módosításából eredő jelentős bevételkiesést egyrészt megtakarítási intézkedésekkel 
ellensúlyoztuk, a Hatóság által bérelt iroda bérleti díját sikerült 20%-kal csökkenteni 2016. 
június 1-jétől, ami piaci viszonylatban is jelentős megtakarításnak számít. 

Másrészt a 1049/2016 (II. 15.), valamint a 1401/2016 (VII. 22.) Korm. határozatokkal visszahagyott, 
mindösszesen 784,2 millió forint 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
szolgált a kiadások fedezetéül.

A  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény módosításáról 
szóló 2013. évi XCII. törvény 7. §-a értelmében 2013. június 30-áig fejezeti tartalékot kellett 
létrehozni, amely a Hatóságnál 8,2 millió forint volt. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény a fejezeti 
tartalék mértékét szintén 8,2 millió forintban állapította meg. 

Az Országgyűlés a fejezeti tartalék felhasználását sem 2014. évben, sem 2015. évben nem 
engedélyezte, a tartalék teljes összege kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványként került kimutatásra mindkét költségvetési évben.
 
2016. évben a fejezeti tartalék kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 
összege a 1822/2016 (XII. 22.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

Megnevezés

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Kiadás Kiadásból személyi 
juttatás

Létszám 
engedélyezett (fő)

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Kiadás 2 579,2 2 099,9 - 3 210,3 2 060,7 79,9 64,2

ebből: személyi juttatás 581,3 788,7 - 790,1 580,1 99,8 73,4

Bevétel 2 512,3 1 959,9 - 1 295,3 1 295,3 51,6 100,0

Támogatás 141,1 140,0 - 140,6 140,6 99,6 100,0

Előirányzat-maradvány 1 774,3 0 - 1 774,3 1 149,6 64,8 64,8

Létszám (fő) 86 127 - 127 93 108,1 73,2
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Hozzájárulás a központi költségvetéshez (2011-2016)

Bírság (eFt) Beutalt maradvány (eFt)
2013 20162014 201520122011

1.000.406.000 Ft

104.670.000 Ft 82.650.000 Ft

179.885.000 Ft 169.418.000 Ft
107.643.000 Ft

499.140.000 Ft

176.672.000 Ft

800.047.000 Ft

1.440.382.000 Ft

1.017.524.000 Ft
714.347.000 Ft
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VII. Célkitűzések a 2017. évre

Az új célok hatékonyabb elérése érdekében a Közbeszerzési Hatóság 2017. január 1. napjától 
az alábbi szervezeti struktúra szerint működik:

A hirdetményellenőrzési tevékenységhez fűződő újítások

Egyes közbeszerzési hirdetményminták vonatkozásában új űrlapellenőrzési modul 
kifejlesztése és beépítése várható 2017-ben az EHR-be, mely elősegíti a hirdetmények 
technikai szempontból történő hibamentes kitöltését.

A hatékonyabb adatáramlás érdekében több automatizmus kerül beiktatásra a meglévő 
statisztikai adatgyűjtéshez és hirdetménykezeléshez kapcsolódó informatikai rendszerek 
között, ezzel is csökkentve az ajánlatkérők adminisztratív terheit.

A szerződésellenőrzési tevékenység fokozása – 
kapacitásellenőrzés kiépítése

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő pénzügyi-gazdasági, 
műszaki-szakmai és egyéb alkalmassági követelmények 
előírása formájában szerez érvényt annak a kívánalomnak, 
hogy érvényes ajánlatot ne tehessen olyan ajánlattevő, aki 

a szükséges minimumkövetelményeknek való megfelelést - akár saját, akár más gazdasági 
szereplő kapacitása alapján - nem tudja biztosítani.

Számos probléma adódhat abból, hogy egy adott szervezet kapacitásait – akár azonos 
időben – több szervezet is felhasználja, illetve abból, hogy egy szervezet párhuzamosan 
több közbeszerzési eljárásban vállal kötelezettséget kapacitás nyújtására. Ez ugyanis 
veszélyeztetheti a későbbi teljesítés biztonságát, a szerződés határidőre történő, megfelelő 
minőségű teljesítését. Ezen felül a jelzett szituáció az uniós finanszírozású projekteknél – 
az előleg biztosítására tekintettel – elszámolási problémákat is okozhat. A közpénzekkel 
való felelős gazdálkodás elvének hatékonyabb érvényesülése érdekében a Közbeszerzési 
Hatóság szükségesnek tartja a közbeszerzési szabályozás olyan irányú kiterjesztését, amely 
megfelelő eszközt biztosít a Hatóság számára ahhoz, hogy ellenőrizni tudja az ajánlatban 
jelzett kapacitások tényleges és megfelelő módon történő bevonását a szerződés teljesítésébe.

A kapacitásellenőrzés során terveink szerint megvizsgálásra kerül, hogy 

•	 egy adott közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági követelményeknek nyilatkozata 
szerint megfelelő gazdasági szereplő valóban rendelkezhet-e kellő kapacitással;

•	 több közbeszerzési eljárásban, illetve egy közbeszerzési eljárás több részajánlattételi 
körében előírt alkalmassági követelményeknek nyilatkozata szerint megfelelő 
gazdasági szereplő valóban rendelkezhet-e kellő kapacitással;

•	 a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések teljesítésében részt vevő, 
az alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazoló gazdasági szereplő 
ténylegesen rendelkezik-e kellő kapacitással, különös tekintettel a teljesítési időben 
átfedést mutató közbeszerzési szerződések esetében;

•	 ténylegesen az a gazdasági szereplő vesz-e részt a közbeszerzési szerződés 
teljesítésében, aki az alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazolta; 

•	 az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során és a megkötött szerződések teljesítésének 
ellenőrzése során kellő gondossággal vizsgálta-e meg az alkalmassági követelményekre 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását.

Fenti ellenőrzési tevékenység ellátására a Hatóság 
Kapacitásellenőrzési Osztály kiépítését tűzte ki célul.

A 2017. évi célkitűzések közé tartozik a Hatóság egésze részére belső oktatások, képzések 
tartása, valamint a különböző szakterületek közötti megbeszélések tartása, tapasztalatok 
cseréje, melyek elősegítik a Hatóság kollégáinak szakmai fejlődését.

VII. CÉLKITŰZÉSEK A 2017. ÉVRE VII. CÉLKITŰZÉSEK A 2017. ÉVRE

A szaggatott vonal a Döntőbizottság 
szakmai függetlenségét jelzi, azonban 
a Hatóság keretében működő Tanács 
határozza meg a Döntőbizottság lét-
számát, valamint nevezi ki és menti fel 
a döntőbiztosokat.

A folyamatos vonal a Hatóság hierarchi-
áját és utasítási viszonyait jeleníti meg.
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A Hatóság célja, hogy minél több ellenőrzési eljárás során tartson helyszíni ellenőrzést, 
valamint rendeljen ki igazságügyi szakértőt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy súlyosabb 
jogsértések kerülnek feltárásra azon esetekben, amikor nem csupán a főszabály szerinti 
iratalapú ellenőrzési eljárásra kerül sor.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások jogszerű lefolytatásának elősegítése

A Hatóság célja a jövőre nézve, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások törvényességi 
ellenőrzése során kibocsátott hiánypótlási felhívás alkalmával a szigorú szűkszavú felszólítás 
helyett egyfajta jogértelmezést, iránymutatást is adjon az eljárás kezdeményezőjének 
a helyes jogalkalmazásra.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzése alapján hozott döntések honlapon 
való publikálása által a részletes indokolás nyújtása révén, amelyet a döntéseinkben meg 
kívánunk jeleníteni, reményeink szerint nem pusztán az átláthatóság és a nyilvánosság elve 
érvényesül, hanem a joggyakorlat pozitív alakulása is várható.

A jogorvoslati folyamat átalakítása

A Döntőbizottság 2017. évi tevékenységében kiemelt célként jelenik meg az egységes 
joggyakorlat erősítése, amelynek érdekében szükség szerint – de legalább negyedévente 
- összkollégiumi ülés tartására kerül sor, melyeken a döntőbiztosokon kívül az Európai 
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, illetve a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért 
Felelős Helyettes Államtitkárságának delegált tagjai is részt vesznek.
Az egységesség mellett a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatainak egyszerűsítése 
is várható a 2017. évben, melynek első lépését egy ún. stíluskönyv megalkotása jelenti. A 
stíluskönyv az ítéletek közérthetőbbé tételét célozza, illetve szeretné elősegíteni az egységes, 
áttekinthető, jelenleginél jobban tagolt szerkezetű határozatok megszületését.
Az informatikai rendszerek korszerűsítésével kívánjuk elérni, hogy csökkenjenek mind 
az ügyfelek, mind a Döntőbizottság adminisztrációs, bürokratikus terhei. 
2017. évben fel kell készülni a 2018. január 1. napján hatályba lépő, új, általános közigazgatási 
rendtartásról, a közigazgatási perrendtartásról és az új polgári perrendtartásról szóló törvény 
készségszintű alkalmazására.

A Közbeszerzési Akadémia kiterjesztése

A Közbeszerzési Akadémia nagy sikerére való tekintettel 2017-ben is tervezzük havi 
rendszerességgel tartandó ingyenes konferenciák Miniszterelnökséggel együttműködésben 

történő megtartását. Figyelemmel a 2017. január 1-jén hatályba lépő átfogó közbeszerzési 
törvény módosításra, az év elején nemcsak Budapesten a saját szervezésünkben, de vidéki 
kamarák, illetve kormányhivatalok megkeresésének eleget téve több városban is igyekszünk 
a jogszabályváltozásokat minél szélesebb körben a jogalkalmazókkal ismertetni. 

A Hatóság 2017 őszén nemzetközi konferencia megtartását is tervezi.

V4+ stratégia, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése

2017-ben különös figyelmet fordítunk a nemzetközi kapcsolattartás erősítésére az uniós 
szervekkel, nemzetközi szervezetekkel, valamint a kétoldalú kapcsolatok viszonylatában a 
nemzeti érdekek szem előtt tartásával.

2017-ben a Hatóság célul tűzi ki a kétoldalú kapcsolatok 
kiépítését a visegrádi országok közbeszerzési szervezeteivel.
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Úgy véljük, hogy meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy e tagállami együttműködés is 
hozzájárulhasson a közbeszerzési piacon hazánk versenyképességének növeléséhez, valamint 
a magyar kis- és középvállalkozó gazdasági szereplők export lehetőségeinek bővítéséhez.

A Közbeszerzési Hatóság által kezdeményezett 2017-ben induló V4 közbeszerzési együttműködés 
céljai a következők:

•	 a nemzetközi kapcsolatok és együttműködés erősítése és továbbfejlesztése a közbeszerzés 
terén;

•	 a visegrádi országok közbeszerzési szakértőinek tapasztalatcseréje, a legjobb gyakorlatok 
megosztása;

•	 a V4 tagországokat érintő, aktuális közbeszerzési kérdések megvitatása, különös 
tekintettel a közbeszerzési irányelvekre és az elektronikus közbeszerzésre való átállásra.

Az együttműködés keretében a V4 magyar elnökségének időszakában elnöki szintű találkozók 
koordinálását és nagyszabású nemzetközi konferencia megszervezését tervezzük. 

A Hatóság a 2017-es évben is részt vesz az Európai Bizottság munkacsoportjainak ülésein és 
aktívan együttműködik a nemzetközi szervezetekkel, továbbá a jövőben is törekszik a hasonló 
feladatot végző más tagállami szervekkel, hatóságokkal a kapcsolatok elmélyítésére. 2017-ben 
is cél a nemzetközi konferenciákon, találkozókon való gyakori részvétel a legújabb szakmai 
eredmények és trendek nyomon követése érdekében. A hazai fenntartható közbeszerzési 
gyakorlat becsatornázását kiemelkedő feladatunknak tekintjük, és fontosnak tartjuk, hogy 
minél több fórumon osszuk meg az ezzel kapcsolatos jogalkalmazói tapasztalatokat.
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