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Új Kbt. célkitűzései – a KH 

szerepvállalása 
• Hatékonyabb, gyorsabb, egyszerűbb eljárások 

• Minőségi kiválasztás 

• Kkv-k szerepének növelése 

• Koherencia erősítése 

• Jogszerű közbeszerzési magatartások ösztönzése 

 

• KH új, illetve megerősített feladatai: 

• Szerződésellenőrzés 
 

• Öntisztázás 
 

• Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzése 

 

 



Szerződésellenőrzés 
Szerződésellenőrzési Főosztály: 

• 192 indított ügy (181 ellenőrzés, 11 egyéb), 

ebből 68 folyamatban, 124 lezárt 

 

Eredmények: 

• 13 esetben büntetőjogi feljelentés a 

Büntető Törvénykönyv megsértése miatt, 

• 53 esetben jogorvoslati eljárás 

kezdeményezése a Kbt. megsértése miatt, 

• 5 esetben törvényességi felügyeleti eljárás 

kezdeményezése az illetékes cégbíróság 

felé, 

• 2 esetben bejelentés a Nemzeti Nyomozó 

Iroda felé (panamai bejegyzésű cégek), 

• 5 esetben bejelentés a Gazdasági 

Versenyhivatal felé (kartell gyanúja miatt), 

• 1 esetben bejelentés a NAV felé, komplex 

adóvizsgálatot kértünk, 

• 2 esetben polgári peres keresetindítás 

szerződés semmisségének kimondása 

iránt. 

 



Öntisztázás 

• 25 kérelem érkezett eddig a 

Hatósághoz,  

• 20 esetben született döntés,  

 ebből 11 esetben 

megállapította a 

Hatóság a kérelmező 

megbízhatóságát,  

 9 esetben pedig 

elutasította a kérelmet. 

 

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/megbizhatosagot-

megallapito-hatarozatok/  
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Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások 

ellenőrzése 

• feltételek szigorú vizsgálata, tekintettel arra, hogy ez az eljárástípus 

versenykorlátozó lehet 

• 2015. 11. 01. óta 763 hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról kapott a KH 

tájékoztatást 

• 24 megindított jogorvoslati eljárás 

 

Állásfoglalások 

• Cél a jogalkalmazók támogatása, a jó gyakorlat erősítése 

• 2015. 11. 01. óta 727 kiadott állásfoglalás 

 

  



Önként vállalt feladatok 

• Szemléletváltás: Szolgáltató Hatóság, ügyfélbarát ügyintézés, közérthető 

kommunikáció 

• Kiemelt figyelem a jó gyakorlatok terjesztésére: 

 2016 januárjában elindult a Közbeszerzési Akadémia: 7 konferencia, 1400 

 résztvevő, kihelyezett workshopok, szakmai fórumokon való részvétel 

 Tervek:  

  2016. november: konferencia az egészségügyi szektor közbeszerzéseiről 

  2016. december: konferencia az IVSZ-szel 

  2017-es folytatás havi rendszerességgel, együttműködésben az ME-vel, 

  vidéki helyszíneken is 



Szolgáltató Hatóság - informatikai fejlesztések 

• EJOG – Közbeszerzési Döntőbizottság e-ügyviteli rendszere: 

• Teljes elektronikus belső ügykezelés 

• e-ügyintézés (felület biztosítása a jogorvoslatok benyújtására, 

elektronikus kommunikáció az ügyfelekkel) 

• Hivatali kapu integráció a Bíróságok felé (ÁNYK-s adatlap) 

• Kutatható Tudásbázis építése a DB határozatokból 

• Naprakész statisztikai adatok a statisztikai modulból (STAT2) 

• Vezetői Információs Rendszer (VIR) 

 

• KBA publikus felületének cseréje (új felhasználóbarát felület, gyorsabb 

keresés/szűrés, ergonómiai fejlesztések)  

• Közszolgálati Portál - kozbeszerzes.hu (célcsoportok szerinti adattartalom, 

keresőoptimalizálás, .pdf tartalmak feldolgozása, új struktúra, új felület) 



Közszolgálati Portál 



További tervek 

• Törvényalkotás támogatása a gyakorlati alkalmazás tapasztalatainak 

összegzésével, ME-vel együttműködésben 

• Ajánlatkérők támogatása a komplex értékelési szempontok 

alkalmazásában: műszakilag megalapozott, objektív szempontok 

alkalmazásának gyakorlati lehetőségei 

• Elkészült útmutatók (jelenleg egyeztetés alatt) kiadása, szükség szerinti 

átdolgozása 



A közbeszerzések értékének és számának 
alakulása az elmúlt 10 évben (az első 9 

hónap tekintetében) 

 

 

 

 



UNIÓS eljárásrend - 2016. év első 9 
hónapjában 

 

• Az uniós eljárásrendben összesen 1 348 db 
eredményes eljárást folytattak le, melyek 
összértéke 1 360,95 Mrd Ft. 

 

• Az eljárások számának (67,88%) és értékének 
(67,75%) legnagyobb részét nyílt eljárással 
folytatták le. 



NEMZETI eljárásrend - 2016. év első 
9 hónapjában 

 

• A nemzeti eljárásrendben összesen 5 399 db 
eredményes eljárást folytattak le, melyek összértéke 
283,42 Mrd Ft. 

 

• Az eljárások számának legnagyobb részét (43,79%) 
az új Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárással folytatták le. 

 

• Az eljárások értékének legnagyobb részét (29,81%) 
nyílt eljárással folytatták le. 

 



EU-s támogatással megvalósult 
eljárások 

 
• Az európai uniós forrásokból finanszírozott 

közbeszerzések aránya a darabszámot tekintve jelentősen 
csökkent, az eljárások értékének tekintetében kisebb 
növekedés tapasztalható a 2015. év első háromnegyed év 
azonos időszakához képest. 

Uniós társfinanszírozású 

eljárások
2015. első 9 hónap 2016. első 9 hónap

Eljárások szám a (db) 4 451 960

Eljárások szám ának aránya 45,0% 14,2%

Eljárások értéke (Mrd Ft) 495,8 541,3

Eljárások értékének aránya 34,9% 32,9%



KKV-k teljesítménye 
 

• A mikro-, kis és középvállalkozások az eljárások 
81,4%-át nyerték el, amely lényegében megegyezik a 
2015. év azonos időszakának arányával (83,1%). 

 

• Az értéket tekintve ugyanakkor a kkv-k 
teljesítményének minimális csökkenéséről 
beszélhetünk: az eljárások összértékéből való 
részesedésük 47,6%-ról 42,2%-ra csökkent, amelynek 
eredményeképpen összesen 694,39 Mrd Ft összegű 
szerződéshez jutottak. 



Döntőbizottság jogorvoslatai 

• Átlagos ügyintézési határidő 

  2015. évben 24 nap volt az átlagos ügyintézési határidő 

  2016. január 1. és 2016. október 19. között a megnövekedett 

  eljárás szám mellett a Döntőbizottság továbbra is tartotta a 24 

  nap átlagos ügyintézési határidőt 

Jogorvoslat 

kezdeményezés típusa 

2015. teljes év 2016. első 9 hónap 

Eljárások száma (db) Eljárások száma (db) 

Jogorvoslati kérelmek 396 305 

Hivatalból 

kezdeményezett 555 594 

Összes eljárás 951 899 



  

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET! 


